
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
   Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh  
   028 7306.8686 - 028 4455.0686          028 3824.7436       MST: 0102727651       
   info@bmsc.com.vn              www.bmsc.com.vn



Thay mặt tập thể Cán bộ Nhân viên, Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Bảo Minh (BMSC) xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới 
những khách hàng đã, đang & sẽ cho phép BMSC trở thành bạn 
đồng hành cũng như dành sự tín nhiệm & ủng hộ tới những dịch 
vụ mà Công ty chúng tôi cung cấp. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) được Ủy ban 
Chứng khoán Nhà Nước cấp giấy phép thành lập & hoạt động số 
90/UBCK-GP ngày 21/04/2008 với vốn điều lệ 300 tỉ đồng & cấp 
phép toàn bộ các nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán. 

Được sáng lập & điều hành bởi những chuyên gia dày dặn kinh 
nghiệm, BMSC đang tạo lập được uy tín & vị thế của mình trên thị 
trường Chứng khoán Việt Nam. BMSC tự hào đã nỗ lực không 
ngừng để cung cấp tới Quý Khách hàng các dịch vụ Chứng 
khoán, tư vấn Doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư 
tốt nhất, các bài viết phân tích Tài chính chuyên sâu & chính xác 
để đem lại lợi ích tối đa cho các Cổ đông & Khách hàng. Trên cơ 
sở đó, BMSC hướng tầm nhìn chiến lược đến mô hình ngân hàng 
đầu tư hiện đại & năng động trong tương lai.

Với sức mạnh “Toàn Tâm, Toàn Thắng”, dựa trên nguồn lực Tài 
chính dồi dào, cơ sở vật chất khang trang, hệ thống Công nghệ 
thông tin hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo 
bài bản trong & ngoài nước, BMSC hy vọng sẽ luôn là người bạn 
đồng hành đáng tin cậy trên chặng đường thành công của Quý 
Khách hàng.

Công ty chúng tôi trân trọng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với mọi sự 
hợp tác, hỗ trợ của Quý Khách hàng đã dành cho BMSC. Xin để 
tương lai minh chứng cho những hoài bão và khả năng của chúng 
tôi thay lời cam kết!

THƯ NGỎ
TỪ CHỦ TỊCH HĐQT BMSC PROFILE

Trân trọng!

Chủ tịch HĐQT.

Trần Ngọc Tâm



“Xác định con người là sức mạnh cốt lõi, 
BMSC luôn chú trọng xây dựng một môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, 
phong cách quốc tế. Chúng tôi luôn nỗ lực 
trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự, trọng 
dụng nhân tài, quan tâm đào tạo cán bộ và 
đề cao đạo đức nghề nghiệp. Đội ngũ cán 
bộ nhân viên của BMSC là những người có 
nhiều kinh nghiệm về chứng khoán, đã 
từng làm việc tại các tổ chức tài chính, các 
công ty chứng khoán lớn trong và ngoài 
nước. BMSC luôn chào đón các tri thức 
muốn tìm kiếm cho mình những cơ hội 
thăng tiến, chứng minh năng lực của bản 
thân và vươn đến những mục tiêu cao hơn 
trong sự nghiệp.”

ÔNG TRẦN NGỌC TÂM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẦM NHÌN
Trở thành công ty chứng khoán có vị thế trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chất lượng 
cao với nền tảng giao dịch tiên tiến cùng đội ngũ nhân 
viên kinh nghiệm và tận tâm.

SỨ MỆNH
 Sứ mệnh của BMSC là cung cấp cho khách hàng 
những dịch vụ tài chính, tư vấn tốt nhất, giúp tối đa hoá 
lợi ích của khách hàng và duy trì tính minh bạch của thị 
trường tài chính.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
 Phát triển tiềm lực về tài chính và con người để cung cấp 
dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư.

Phát triển chuyên sâu về dịch vụ ngân hàng đầu tư, tư vấn 
tài chính doanh nghiệp, M&A, bảo lãnh phát hành và môi 
giới chứng khoán để khai thác thế mạnh về kinh nghiệm 
của đội ngũ nhân viên và hệ thống giao dịch.

CON NGƯỜI
 Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm và được đào tạo bài 
bản, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích 
của chính Công ty và cá nhân.

CÔNG NGHỆ
 BMSC hoạt động dựa trên hệ thống giao dịch tiên 
tiến và tiện lợi, đảm bảo giao dịch được chính xác và 
nhanh chóng đến mức tối đa.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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ÔNG TRẦN NGỌC TÂM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Là người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân 
hàng, ông Tâm đã đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại Ngân hàng 
TMCP Phương Nam & Ngân hàng TMCP Nam Á trong nhiều năm. 
Sau khi gia nhập BSMC, ông Tâm đã tham gia chỉ đạo trực tiếp 
nhiều dự án tư vấn Tài chính trong nhiều ngành & lĩnh vực khác 
nhau. Ông Tâm tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh 
doanh trường Đại học Ubis – Thụy Sỹ.

BÀ TRẦN THỊ BÌNH AN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Trước khi gia nhập BMSC và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát với 
trình độ chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng Bà Trần Thị Bình An 
đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng BIDV đồng thời 
Bà cũng có nhiều năm kinh nghiệm là giảng viên của trường ĐH 
Ngân Hàng TPHCM. Với kiến thức chuyên môn cao cùng với kinh 
nghiệm giảng dạy Bà An đang thực hiện tốt vai trò quản lý, kiểm soát 
và cố vấn điều hành chung cho BMSC.

ÔNG TRẦN NGÔ PHÚC BẢO
Q. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Trần Ngô Phúc Bảo đã có nhiều năm kinh nghiệm giữ các chức 
vụ quản lý chủ chốt của các công ty lớn như: Đại diện thương mại tại 
công ty Liên Doanh Nhà máy Bia Việt Nam, Giám đốc kinh doanh 
công ty BĐS Bản Việt, Giám đốc công ty tư nhân Bảo vương. Ông 
Bảo tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính – tín dụng của 
trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

BÀ TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
THÀNH VIÊN HĐQT
Bà Trần Thị Thanh Hương từng tốt nghiệp Thạc sĩ – Chuyên ngành 
tổ chức và HĐQT quản lý vận tải của Trường ĐH giao thông vận tải 
TP. HCM, và Kỹ sư kinh tế của ĐH hàng hải, Ngoài ra bà còn có các 
chứng chỉ về kinh tế khác như: Chứng chỉ quản lý danh mục đầu tư, 
chứng chỉ quản lý tài chính cấp cao. Bà Hương ngoài trình độ chuyên 
môn cao, bà còn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và giữ các vị trí 
chủ chốt của Tổng Công ty CP Bảo Minh gồm các vị trí: Phó phòng 
đầu tư, Giám đốc ban kế hoạch và hiện tại là vị trí Giám đốc ban đầu 
tư. Với trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm của mình Bà 
Hương đã hoàn thành tốt vai trò cố vấn các quyết định chiến lược, kế 
hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của BMSC.

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

ÔNG HOÀNG VĂN THẮNG
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Thắng đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư – 
Tài chính. Trước khi gia nhập BMSC, Ông Thắng đã đảm nhiệm 
nhiều vị trí chủ chốt trong lĩnh vực Đầu tư, Quản lý nguồn vốn tại 
Ngân hàng TMCP Nam Á. Ông Thắng đã trực tiếp tham gia & phụ 
trách chuyên môn nhiều dự án tư vấn Tài chính. Ông Thắng tốt 
nghiệp Thạc sỹ ngành Tài chính Ngân hàng trường Đại học Kinh tế 
Tp. HCM.



ÔNG MAI VĂN NGUYÊN
PHÓ PHÒNG PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Ông Mai Văn Nguyên đã từng là chuyên viên quản lý danh mục 
đầu tư của BMSC trong giai đoạn 2011-2014. Sau đó, là chuyên 
viên Ngân hàng đầu tư tại Công ty chứng khoán Shinhan Việt 
Nam trước khi quay lại BMSC phụ trách phòng PT & ĐT từ tháng 
11 năm 2016. Ông Nguyên tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Ngân 
hàng – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và đã được cấp chứng chỉ 
hành nghề Quản lý Quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
Ngoài ra, Ông Nguyên đã hoàn tất CFA Level 1 của CFA Institute 
năm 2014.

BÀ TRỊNH THỊ THU HƯƠNG
PHÓ PHÒNG QUẢN TRỊ RỦI RO
Bà Trịnh Thị Thu Hương đã từng làm việc tại Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Đông Dương với vị trí Trưởng phòng Pháp chế kiêm 
Trưởng phòng Nhân sự từ năm 2007. Từ năm 2010, Bà Hương 
tham gia vào đội ngũ nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Bảo Minh. Bà Hương tốt nghiệp Cử nhân Luật – Trường Đại học 
Luật Hà Nội, đồng thời Bà Hương đã hoàn thành khóa đào tạo 
nghề luật sư của học viện tư pháp và đã được cấp chứng chỉ hành 
nghề Môi giới Chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

BÀ ĐẶNG THUỲ TRANG
PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Bà Đặng Thùy Trang từng làm việc tại Công ty CP Chứng khoán 
Sài Gòn Tourist (STSC). Bà Trang có kinh nghiệm dày dặn trong 
lĩnh vực tư vấn Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Thuế. Bà Trang tốt 
nghiệp Cử nhân Tài chính – Tín dụng trường Đại học Tôn Đức 
Thắng & đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ Chứng 
khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

ÔNG NGÔ ANH DŨNG
PHÓ PHÒNG MARKETING
Ông Ngô Anh Dũng đã có nhiều năm giữ các vị trí quản lý tại các 
công ty lớn của Việt Nam & nước ngoài như: Công ty Pottery Craft, 
công ty Asia Bình Dương, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1), 
Công ty CP Thương mại & Đầu tư Hồng Hà. Với kinh nghiệm và có 
nhiều mối quan hệ cùng các đối tác, Ông Dũng đã quảng bá hình 
ảnh của BMSC 1 cách rộng rãi, tạo được nhiều niềm tin cho khách 
hàng lẫn đối tác. Ông Dũng tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh 
doanh trường Đại học Hùng Vương Tp. HCM.

BÀ ÂU THỊ HỒNG HOA
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ
Bà Âu Thị Hồng Hoa với nhiều năm kinh nghiệm tại Công ty Tài 
chính Tổng Công ty CP Bảo Hiểm Bảo Minh, Văn phòng Luật Á 
Châu, Công ty Vận Tải Biển, Công ty Bảo Minh Bến Thành và 
Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh. Bà Hoa có nhiều kiến thức và 
kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, pháp lý, tư vấn luật, quản lý 
nhân sự, hành chính, bảo hiểm,... Bà Hoa tốt nghiệp Cử nhân Luật 
– Trường ĐH Kinh Tế, Cử nhân Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh - 
Trường ĐH Kinh Tế và đã được cấp chứng chỉ chứng khoán của Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước.

ÔNG NGUYỄN VĂN BỬU
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ông Nguyễn Văn Bửu có nhiều năm kinh nghiệm tại Công ty 
chứng Khoán Bảo Minh, Công ty Chứng Khoán TP.HCM và Công 
ty Chứng Khoán KIS Việt Nam. Ông Bửu với kiến thức, kinh 
nghiệm của mình đã xây dựng và vận hành hệ thống CNTT của 
Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh có thể cạnh tranh công bằng 
với các công ty khác trên thị trường hiện tại. Ông Bửu tốt nghiệp Cử 
nhân CNTT – Trường Đại Học CNTT TP.HCM và đã được cấp 
chứng chỉ chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
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ÔNG NGUYỄN THANH  A
TRƯỞNG PHÒNG MÔI GIỚI
Ông Nguyễn Thanh Phong đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm 
việc trong kĩnh vực tài chính và giữ các vị trí chủ chốt như: Giám 
đốc chi nhánh, Giám đốc Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP 
Nam Á, Giám đốc kinh doanh chi nhánh, Giám đốc giao dịch Ngân 
hàng TMCP Việt Nam Thương Tín và sau đó Ông chuyển sang 
công tác tại BMSC đến nay. Kinh nghiệm làm việc tại môi trường 
tài chính đã luyện cho Ông những phẩm chất của một nhà quản lý 
môi giới và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp. Với nền tảng kiến thức 
vượt trội, Ông Phong đã và đang góp phần xây dựng một BMSC 
trở thành một trong những công ty Chứng khoán hàng đầu.

BÀ TRẦN HỒNG OANH
TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VÀ BẢO LÃNH 
PHÁT HÀNH
Bà Trần Hồng Oanh có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài 
chính, chứng khoán. Bà Oanh đã đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ 
chốt trong lĩnh vực tư vấn tài chính tại Công ty Cổ phần Chứng 
khoán BIDV (BSC) và CTCP Chứng Khoán Euro Capital. Bà 
Oanh tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế tài chính, Trường Đại học Quản 
trị Paris (Paris Graduate School of Management) và đã được cấp 
Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước. Ngoài ra, Bà Oanh đã hoàn tất CFA Level 1 của 
CFA Institute năm 2010.



MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
Đội ngũ chuyên viên phân tích giàu kinh nghiệm của 
BMSC sẽ thực hiện báo cáo tổng quan thị trường và cung 
cấp miễn phí cho khách hàng những thông tin cập nhật 
nhất, các cơ hội đầu tư nổi bật và các thay đổi về pháp lý 
của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, BMSC cũng tổ chức 
các buổi hội thảo, thuyết trình về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán cho mọi đối tượng nhằm mang đến 
sự phổ cập kiến thức cho nhà đầu tư.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VÀ
BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
BMSC là công ty chứng khoán có đội ngũ chuyên gia tư 
vấn tài chính giàu kinh nghiệm đã từng tham gia thực hiện 
nhiều dự án tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành cho 
các công ty niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường 
chứng khoán. Bằng uy tín đã được khẳng định, BMSC đã 
xây dựng được các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tài 
chính, các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư trong và 
ngoài nước và được sự hỗ trợ tối đa từ các Bộ, Ban, Ngành 
có liên quan. Với tất cả các ưu thế đó, chúng tôi tin tưởng 
rằng BMSC có khả năng cung cấp cho  khách hàng 
những sản phẩm dịch vụ tư vấn tài chính tốt nhất với hiệu 
quả cao nhất.

PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ
Phòng Phân tích Đầu tư có nhiệm vụ tìm kiếm & đề xuất 
các cơ hội đầu tư ngắn hạn & dài hạn. Phân tích & dự báo 
tình hình thị trường, các chính sách & các sự kiện liên 
quan đến ngành nghề kinh doanh, giới thiệu cơ hội đầu tư 
cho khách hàng cũng như hoạt động đầu tư của Công ty.
Các sản phẩm & nhiệm vụ của phòng Phân tích – Đầu tư 
bao gồm:
- Báo cáo kinh tế vĩ mô
- Báo cáo ngành & Doanh nghiệp
- Báo cáo thị trường
- Quản trị danh mục đầu tư của Công ty.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÁC BƯỚC THAM GIA
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TẠI BMSC

Mở tài khoản giao dịch chứng 
khoán tại Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Bảo Minh.

Nạp tiền vào tài khoản giao 
dịch chứng khoán của BMSC.

Nhận báo cáo tổng quan và tư vấn từ 
đội ngũ chuyên viên phân tích giàu kinh 
nghiệm của BMSC trước khi tiến hành 
đầu tư chứng khoán.

Sử dụng trang giao dịch trực 
tuyến của BMSC để mua bán 
chứng khoán.

Nhận các báo cáo về giá trị cổ 
phiếu, lợi nhuận, biến động thị 
trường,... qua email.

Tham gia các buổi hội thảo, 
thuyết trình về chứng khoán và 
thị trường chứng khoán để tăng 
hiệu quả đầu tư.
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MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Tư vấn kiến thức, thông tin luật 
pháp về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán
Tư vấn định giá chứng khoán, 
giúp khách hàng lựa chọn chiến 
lược đầu tư hợp lý và đưa ra 
quyết định đầu tư tối ưu.
Tư vấn cho nhà đầu tư về các 
yếu tố rủi ro liên quan đến 
chứng khoán và thị trường 
chứng khoán, tư vấn, đề xuất 
các giải pháp giúp nhà đầu tư 
phòng ngừa rủi ro, từ đó xây 
dựng được chiến lược phòng 
ngừa rủi ro hữu hiệu nhưng vẫn 
đảm bảo nắm bắt tốt các cơ hội.
Tổ chức các buổi hội thảo, 
thuyết trình về CK và TTCK cho 
mọi đối tượng nhằm mang đến 
sự phổ cập kiến thức cho NĐT.

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Thanh toán các giao dịch chứng 
khoán cho khách hàng.
Tái lưu ký chứng khoán của 
khách hàng tại Trung tâm Lưu 
ký chứng khoán.

CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN
Nhà đầu tư có thể sử dụng 
chứng khoán niêm yết cũng như 
chưa niêm yết trong danh sách 
chấp nhận làm tài sản cầm cố 
cho các khoản vay đầu tư.

GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Dịch vụ giao dịch ký quỹ là tiện 
ích cho phép khách hàng có thể 
dùng một phần tiền vay từ 
BMSC trên cơ sở ký quỹ bằng 
chính chứng khoán mua hoặc 
chứng khoán hiện có trên tài 
khoản giao dịch. Dịch vụ này 
hướng đến việc tăng hiệu quả 
đầu tư cho khách hàng.

ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN 
CHỨNG KHOÁN
Dịch vụ Ứng trước tiền bán 
chứng khoán là dịch vụ BMSC 
ứng trước tiền bán chứng khoán 
cho khách hàng trong thời gian 
khách hàng chờ nhận tiền bán 
chứng khoán sau 3 ngày làm 
việc (T+3) theo quy định. Đây là 
một tiện ích mà BMSC cung cấp 
cho tất cả khách hàng mở tài 
khoản giao dịch tại BMSC, 
nhằm hỗ trợ vốn giúp Quý khách 
xoay vòng vốn nhanh, nắm bắt 
cơ hội đầu tư trên thị trường.

QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Dịch vụ do BMSC cung cấp 
quản lý thông tin về cổ đông một 
cách đầy đủ, chính xác và 
chuyên nghiệp dựa trên phần 
mềm hiện đại, hệ thống mạng 
lưới rộng khắp cả nước, chúng 
tôi tạo điều kiện cho cổ đông có 
thể tra cứu thông tin trực tuyến, 
chuyển nhượng cổ phần với chi 
phí đi lại thấp nhất.



TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA
Cổ phần hoá là một giải pháp quan trọng giúp 
doanh nghiệp thực hiện thay đổi cấu trúc vốn nhằm 
tăng cường sức mạnh tài chính và thay đổi cơ chế 
quản lý của doanh nghiệp. BMSC không chỉ hỗ trợ 
doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục cần 
thiết nhằm tuân thủ quy định pháp luật mà còn đi 
sâu rà soát, xử lý toàn diện các vấn đề trong hoạt 
động kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, giúp 
phát huy được thế mạnh và khẳng định được vị thế, 
uy tín của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

TƯ VẤN THU XẾP VỐN
BMSC cung cấp dịch vụ tư vấn thu xếp vốn cho 
doanh nghiệp thông qua các công cụ huy động vốn 
phổ biến như cổ phiếu, trái phiếu, chứng quyền, 
hoặc các loại chứng khoán khác được cấu trúc theo 
đặc thù của mỗi doanh nghiệp và phù hợp với nhu 
cầu thị trường. Đây được xem là một trong những 
thế mạnh của BMSC trong thời gian qua với hàng 
loạt thương vụ phát hành thành công cho các doanh 
nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài 
chính – ngân hàng…

TƯ VẤN NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN
Việc niêm yết chứng khoán trên thị trường giúp cho 
doanh nghiệp xây dựng niềm tin, quảng bá hình ảnh 
đến nhà đầu tư, đặc biệt nâng cao tính thanh khoản 
của cổ phiếu, đem lại lợi ích cho cổ đông. Bên cạnh 
đó còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng huy 
động vốn thông qua việc phát hành chứng khoán 
một cách thuận lợi hơn. BMSC cam kết mang đến 
dịch vụ tư vấn niêm yết một cách chuyên nghiệp và 
toàn diện cho doanh nghiệp từ việc hoàn tất các thủ 
tục pháp lý và công bố thông tin đến việc tổ chức 
các hoạt động roadshow, giới thiệu cơ hội đầu tư 
vào cổ phiếu doanh nghiệp nhằm tạo dấu ấn với thị 
trường và cộng đồng đầu tư.

TƯ VẤN MUA BÁN & SÁP NHẬP
Mua bán và sáp nhập là giải pháp tài chính giúp cơ 
cấu lại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn phục vụ cho 
nhu cầu đầu tư phát triển và đầu tư cho chiến lược 
kinh doanh mới thông qua hình thức mua bán vốn, 
mua bán lại doanh nghiệp.
Với đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, 
BMSC luôn đặt mục tiêu hàng đầu là mang lại thành 
công và tối đa hóa lợi ích cho khách hàng trong suốt 
quá trình triển khai phương án M&A.

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC
Tái cấu trúc tài chính có vai trò rất quan trọng trong 
quá trình phát triển của doanh nghiệp, giúp doanh 
nghiệp đáp ứng sự phát triển nhanh và mạnh tối đa 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. BMSC thông 
qua hoạt động tư vấn tái cấu trúc giúp cho doanh 
nghiệp cơ cấu lại tình hình tài chính và xử lý các 
khoản nợ xấu nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả 
tài chính, qua đó tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
BMSC là công ty chứng khoán có đội ngũ chuyên 
gia tư vấn giàu kinh nghiệm đã từng tham gia thực 
hiện bảo lãnh phát hành cho nhiều công ty niêm yết 
và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Cùng với năng lực tài chính vững mạnh và mạng lưới 
khách hàng rộng lớn trong và ngoài nước bao gồm 
các đối tác chiến lược, các tổ chức tài chính, các 
ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư và các nhà 
đầu tư có tiềm năng, BMSC hoàn toàn tin tưởng vào 
khả năng mang lại thành công và hiệu quả cao nhất 
cho các đợt phát hành.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

PHÂN TÍCH
ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH

Đội ngũ phân tích của BMSC hướng tới nghiên cứu 
các chứng khoán chưa niêm yết và những công ty 
tăng trưởng. Chúng tôi hướng tới việc nghiên cứu 
các cơ hội đầu tư  tiềm ẩn chưa được khai phá dành 
cho khách hàng.
BMSC có một cơ sở dữ liệu phong phú và các công 
cụ phân tích một cách bài bản, đồng thời BMSC 
cũng chú trọng tới các biến động của thị trường. 
Chúng tôi cung cấp chuỗi sản phẩm gồm báo cáo 
phân tích công ty, báo cáo phân tích thị trường OTC 
và báo cáo phân tích kỹ thuật tuần.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY

Báo cáo phân tích công ty gồm các yếu tố trọng yếu 
như phân tích cơ hội – rủi ro, hoạt động kinh doanh, 
phân tích tài chính cùng các mô hình định giá, từ đó 
đưa ra khuyến nghị mua/bán/giữ cổ phiếu chính xác 
dành cho khách hàng.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Báo cáo phân tích kỹ thuật hàng tuần tập trung phân 
tích về dòng tiền của thị trường, những tín hiệu kỹ 
thuật dự báo xu hướng. Báo cáo này cũng bao gồm 
phân tích biểu đồ các cổ phiếu đột biến, diễn biến 
cung cầu toàn thị trường, chênh lệch về quy mô lệnh 
mua, bán,…

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG OTC

Cập nhật diễn biến chi tiết trên thị trường OTC, mức 
giá giao dịch chứng khoán OTC, từ đó cung cấp cho 
khách hàng những sự kiện mới nhất trên thị trường.
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CÁC
DỰ ÁN
TIÊU BIỂU Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và 

Môi trường Số 1 Vĩnh Phúc
Tư vấn cổ phần hóa

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước 
và Môi trường Số 2 Vĩnh Phúc

Tư vấn cổ phần hóa

Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn
Tư vấn phát hành cổ phiếu

CTCP HOÀNG GIA ĐL
Tư vấn phát hành trái phiếu 

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh 
vốn Nhà nước

Tư vấn thoái vốn

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Tư vấn thoái vốn và các dịch vụ khác

CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
Tư vấn niêm yết

Tưânấn phát hành trái phiếu

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP
Tư vấn thoái vốn

Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam
Tư vấn phát hành trái phiếu

CÔNG TY TNHH MỸ ANH NT Tư vấn 
phát hành trái phiếu 

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1
Tư vấn thoái vốn tại các đơn vị thành 

viên

CTCP HOÀNG GIA ĐL
Tư vấn phát hành trái phiếu 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG 
KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Tư vấn thoái vốn đầu tư tại công ty 
thành viên

CTCP Dầu khí Anpha  Sài Gòn
Tư vấn phát hành trái phiếu


