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Những con số nổi bật năm 2020 

1.600 tỷ đồng là tổng tài sản TVC ước đến cuối năm 2020. Tại TVB, quy mô tổng tài 

sản cuối năm 2020 ước đạt gần 1.000 tỷ đồng. So với cuối năm 2019, quy mô tổng tài sản 

TVB, TVC đã tăng tương ứng 33% và 8,1%, là minh chứng cho sự bùng nổ về quy mô kinh 

doanh của toàn hệ thống T-Corp. 

 

Hơn 547 tỷ đồng là vốn điều lệ của TVB đến cuối năm 2020. Công ty mẹ TVC có vốn 

điều lệ hơn 460 tỷ đồng tại cùng thời điểm. Trong năm 2020, TVB và TVC đã thực hiện 2 lần 

tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ phiếu thưởng và phát hành ESOP cho cán bộ - công 

nhân viên. Hiện nay, TVB, TVC đang làm thủ tục để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu. 

 

75 tỷ đồng là lợi nhuận ước tính của TVB đến cuối năm 2020. So với năm 2019, lợi 

nhuận TVB đã tăng trưởng 385%. 

 

60 tỷ đồng là lợi nhuận ước tính của TVC đến cuối năm 2020, tăng trưởng ở mức 216% 

so với năm 2019. 

 

153 là tổng số nhân sự của TVC, TVB đến thời điểm này.   
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Các mốc sự kiện lớn năm 2020 

 

 

1. TVB ra mắt giao diện Website mới và Ứng dụng TVB 
Mobile Trade 
Ngày 03/03/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt 
(MCK: TVB) thuộc Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) chính thức ra 
mắt giao diện Website mới và Ứng dụng TVB Mobile Trade. 
 

 

 
2. TVB tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 
Ngày 06/03/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt 
(MCK: TVB) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 
2020. 

 

 

 
3. TVC tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 
Ngày 28/04/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài 
sản Trí Việt (MCK: TVC) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên 2020.  
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4. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TVC 
Ông Bùi Minh Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: 
TVC). 
 
 

 

 
5. T-Corp công bố Hệ thống Nhận diện thương hiệu mới 
Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) công bố Hệ thống Nhận diện 
Thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ 
trên hành trình tiên phong trở thành Thương hiệu Quản lý 
Tài sản Thịnh vượng hàng đầu Việt Nam. 
 
 
 

 

 
6. T-Corp chính thức ra mắt Website mới hiện đại, ưu việt 
hơn 
Vào 10h10’ ngày 10/10/2020, Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) 
chính thức ra mắt Website mới tại địa chỉ: http://tcorp.vn 
. Website có nhiều tính năng vượt trội, giao diện hoàn toàn 
mới, hiện đại, gần gũi và đáp ứng nhiều nhu cầu của người 
sử dụng hơn.  
Ngày 09/11/2020, Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) chính thức ra 
mắt Fanpage tuyển dụng tại địa chỉ: 
https://www.facebook.com/tuyendungtcorp/; đồng thời 
ra mắt chuyên trang Tuyển dụng trên Website tại địa chỉ: 
http://tcorp.vn/tuyen-dung/. 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tuyendungtcorp/
http://tcorp.vn/tuyen-dung/
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T-Corp 2020 - 1 năm nhìn lại 

Hoạt động kinh doanh của T-Corp đến chủ yếu từ 2 mảng chính là mảng hoạt động của Công 

ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB) và mảng Quản lý tài sản của Công ty cổ phần Quản lý 

Tập Đoàn Trí Việt (TVC). 

Trong năm 2020, mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid, tuy nhiên thị trường chứng 

khoán chứng kiến sự sôi động bất ngờ, và T-Corp đã nhận diện đúng, tận dụng tối đa cơ hội 

này để gia tăng doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn. 

Việc nhận diện đúng cơ hội đã giúp cho Ban lãnh đạo Tập đoàn nhanh chóng đề ra được 

chiến lược hợp lý để tận dụng sát cơ hội thị trường, cùng với việc tăng cường các nhân sự 

có năng lực, và đồng thời mở rộng danh mục cho vay, tái cơ cấu bộ máy một cách mạnh mẽ, 

T-Corp có sự thay đổi ngoạn mục ngay từ quý II/2020 với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 

đạt tới 3 con số so với cùng kỳ. 

Duy trì việc mở rộng cũng như cải tổ chất lượng nhân sự, dịch vụ và sản phẩm của Tập đoàn, 

quý III/2020 Tập đoàn còn gây ấn tượng mạnh với mức độ tăng trưởng lên tới 400% so với 

cùng kỳ. Con số này được đóng góp từ cả mảng kinh doanh của lĩnh vực chứng khoán của 

TVB, lẫn mảng dịch vụ quản lý tài sản của TVC. 

Tính cả năm 2020, TVB và TVC ước đạt mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ấn tượng, 

trong đó: TVB ước đạt 75 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 385% so với cả năm 2019; TVC ước đạt 60 

tỷ đồng lợi nhuận, tăng 216% so với năm 2019. 

Chỉ số tài chính công ty mẹ TVC 3 năm gần nhất: 

Chỉ số tài chính TVC 2018 2019 2020F 

EPS (VND) 426 582 1,970 

BVPS cơ bản (VND) 12.740 16.790 17.210 

P/E cơ bản (lần) 27.72 30.26 5.83 

ROE (%) 3.34 3.46 11.42 

ROA (%) 1.48 1.21 3.92 
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Diễn biến của giá cố phiếu TVB và TVC: Vì TVC là công ty mẹ của TVB, nên giá cổ phiếu 

của TVB có sự biến động khá tương quan và giống với cổ phiếu TVC, do đó qua sự biến động 

của TVC thì chúng ta cũng thấy được sự biến động của TVB. 

TVC: 

•  Biểu đồ giá cổ phiếu TVC cho thấy sự phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào sự thay đổi 

của TVC là khá sớm, ngay từ đầu năm giá cổ phiếu TVC đã tăng liên tục không ngừng nghỉ từ 

giá 15.900 đồng/cổ phiếu đến mức đỉnh đầu tiên là 29.600 đồng/cổ phiếu bất chấp các tín 

hiệu xấu từ dịch Covid làn sóng 1. Tuy nhiên, có vẻ sự tăng trưởng giai đoạn này có sự tham 

gia nhiều của các nhà đầu cơ hơn là các nhà đầu tư vì kết quả và sự thay đổi của TVC vẫn 

chưa thực sự được phản ánh vào báo cáo tài chính của TVC. 

• Do vậy, ngay sau đó giá cổ phiếu TVC đã giảm khá mạnh lên tới mức gần 15% từ 29.800 

đồng/cổ phiếu về 25.800 đồng/cổ phiếu và tích lũy ở vùng giá này tất nhiên một phần cũng 

là do ảnh hưởng lớn của dịch Covid làn sóng một cuối cùng cũng tác động không nhỏ tới tâm 

lý của nhà đầu tư, và đó cũng là lý do của đợt giảm thứ 2 từ vùng 25.800 đồng/cổ phiếu về 

23.800 đồng/cổ phiếu. 

• Trong quý II/ 2020, nhờ kết quả kinh doanh khá triển vọng và hồi phục lại từ làn sóng 

Covid 1, TVC đã tăng trở lại mức đỉnh cũ thậm, chí vượt là mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu. 

Tuy nhiên lúc này làn sóng 2 của dịch Covid xuất hiện và các vùng nguy cơ lây nhiễm cao bị 

giãn cách, khiến thị trường rơi mạnh và cổ phiếu TVC cũng không tránh khỏi. 

• Đây là cũng là giai đoạn rất nhiều nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường phải cắt lỗ và đóng 

vị thế để bảo toàn lại phần vốn của mình, các quỹ đầu tư rút tiền và phòng thủ với mức giảm 

lên tới -27% ở mức đỉnh điểm. 

• Từ cuối tháng 7/2020, thị trường bắt đầu hồi phục khi dịch Covid được khống chế khá 

tốt, tỷ lệ người chết lúc này vẫn giữ được ở mức 0 và tỷ lệ người khỏi bệnh rất cao; nền kinh 

tế bắt đầu hổi phục trở lại và tăng điểm mạnh mẽ với sự tham gia của các nhà đầu tư F0. 

• Không nằm ngoài xu thế, cổ phiếu TVC cũng dần dần tích lũy lại. Với kết quả vượt trội 

ở quý III/2020 và sự phục hồi của thị trường, kỳ vọng vào TVC dần thay đổi và cũng vì thế giá 

cổ phiếu của TVC đã tăng bền vững lên giá 12.000 đồng/cổ phiếu. So với giá đáy ngắn hạn 

trước đó, TVC đã tăng khá mạnh dù chưa phản ánh hết kết quả của TVC trong kỳ vừa cũng 

như dự kiến cả năm 2020, và định giá TVC theo phương pháp so sánh đang rẻ hơn mặt bằng 

khá nhiều. 
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TVB: cũng có diễn biến khá tương tự với cổ phiếu TVC, giá cổ phiếu TVB biến động chủ yếu 

là do ảnh hưởng của dịch Covid qua các làn sóng, và sự phục hồi đến từ kết quả kinh doanh 

tốt lên nhờ chiến lược tái cơ cầu và tập trung phần cốt lõi. Ở phần phục hồi, do TVB có tin 

trả cổ tức bằng tiền 10% (đã thực hiện) khiến cho nhà đầu tư đầu tư theo chiến lược đầu tư 

nhận cổ tức đều hứng thú và tham gia. 
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T-CORP VỚI BÁO CHÍ 

 

1. Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt dự kiến nâng quy mô 
kinh doanh nguồn vốn lên đến 5.000 tỷ 
Tập đoàn Trí Việt sẽ có 15 công ty con/ công ty liên kết 
trong vòng 10 năm tới. Riêng mảng kinh doanh nguồn vốn 
sẽ phát triển lên quy mô 10.000 tỷ đồng, mang lại nguồn 
thu đều đặn cho tập đoàn. 
https://cafef.vn/tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet-tcorp-
tvc-du-kien-nang-quy-mo-kinh-doanh-nguon-von-len-
den-5000-ty-20200116152303212.chn 
 

 

 
2. Nhận định thị trường OTC bùng nổ sau 5 năm, TVC sẽ 
dồn sức cho vay Repo OTC và chuyển sàn HSX 
Đòn bẩy tài chính Repo OTC hứa hẹn sẽ trở thành phân 
khúc đầu tư hấp dẫn và sôi động trên sàn giao dịch chứng 
khoán. 
https://cafef.vn/nhan-dinh-thi-truong-otc-bung-no-sau-5-
nam-tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet-tcorp-tvc-se-don-
suc-cho-vay-repo-otc-va-chuyen-san-hsx-
20200213100457173.chn 

 

 

 
3. TVB thông qua nới room ngoại lên trên 75%, đặt kế 
hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh 
Ngày 03/03/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt 
(TVB) đã tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020, thông qua nới room ngoại lên trên 
75%, đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh. 
https://cafef.vn/tvb-thong-qua-noi-room-ngoai-len-tren-
75-dat-ke-hoach-kinh-doanh-tang-truong-manh-
20200304134404739.chn 
 

https://cafef.vn/tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet-tcorp-tvc-du-kien-nang-quy-mo-kinh-doanh-nguon-von-len-den-5000-ty-20200116152303212.chn
https://cafef.vn/tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet-tcorp-tvc-du-kien-nang-quy-mo-kinh-doanh-nguon-von-len-den-5000-ty-20200116152303212.chn
https://cafef.vn/tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet-tcorp-tvc-du-kien-nang-quy-mo-kinh-doanh-nguon-von-len-den-5000-ty-20200116152303212.chn
https://cafef.vn/nhan-dinh-thi-truong-otc-bung-no-sau-5-nam-tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet-tcorp-tvc-se-don-suc-cho-vay-repo-otc-va-chuyen-san-hsx-20200213100457173.chn
https://cafef.vn/nhan-dinh-thi-truong-otc-bung-no-sau-5-nam-tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet-tcorp-tvc-se-don-suc-cho-vay-repo-otc-va-chuyen-san-hsx-20200213100457173.chn
https://cafef.vn/nhan-dinh-thi-truong-otc-bung-no-sau-5-nam-tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet-tcorp-tvc-se-don-suc-cho-vay-repo-otc-va-chuyen-san-hsx-20200213100457173.chn
https://cafef.vn/nhan-dinh-thi-truong-otc-bung-no-sau-5-nam-tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet-tcorp-tvc-se-don-suc-cho-vay-repo-otc-va-chuyen-san-hsx-20200213100457173.chn
https://cafef.vn/tvb-thong-qua-noi-room-ngoai-len-tren-75-dat-ke-hoach-kinh-doanh-tang-truong-manh-20200304134404739.chn
https://cafef.vn/tvb-thong-qua-noi-room-ngoai-len-tren-75-dat-ke-hoach-kinh-doanh-tang-truong-manh-20200304134404739.chn
https://cafef.vn/tvb-thong-qua-noi-room-ngoai-len-tren-75-dat-ke-hoach-kinh-doanh-tang-truong-manh-20200304134404739.chn
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4. TVC đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, TVB nâng tỷ lệ sở 
hữu 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty 
Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB) đã biểu quyết 
thông qua việc cho phép cổ đông lớn là Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) được phép 
tăng sở hữu từ mức 66,17% hiện nay lên 75,6% mà không 
cần chào mua công khai. 
https://cafef.vn/chung-khoan-tri-viet-tvc-dang-ky-mua-
500000-co-phieu-tvb-nang-ty-le-so-huu-
20200416093137627.chn 
 

 

 
5. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trí Việt phản hồi về Nghị định 
20  
Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trí Việt 
(T-Corp) phản hồi về Nghị định 20 trong Bản tin Tài chính 
Kinh doanh trên VTV1, phát sóng ngày 20/04/2020. 
https://www.facebook.com/trivietcorporation/posts/161
8596181626871 
 
 

 

 
6. Hồi tố gần 4.800 tỷ đồng cho hơn 1.000 DN 
Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) 
trả lời Phỏng vấn Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính (Bộ số 52 
phát hành Thứ 2 ngày 27/04/2020) về chính sách hiếm có 
tiền lệ từ trước đến nay về việc Hồi tố gần 4.800 tỷ đồng 
cho hơn 1.000 Doanh nghiệp. 
Đáng lưu ý, Ông Phạm Thanh Tùng trả lời về việc sửa đổi 
Nghị định 20 của Chính phủ đối với DN là sự khích lệ lớn, 
nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
tác động tiêu cực đến hoạt động của cộng đồng DN nói 
chung cũng như với 2 công ty của Tập đoàn Trí Việt là TVC 
và TVB nói riêng.   
https://saigondautu.com.vn/kinh-te/hoi-to-gan-4800-ty-
dong-cho-hon-1000-dn-79804.html 
 

https://cafef.vn/chung-khoan-tri-viet-tvc-dang-ky-mua-500000-co-phieu-tvb-nang-ty-le-so-huu-20200416093137627.chn
https://cafef.vn/chung-khoan-tri-viet-tvc-dang-ky-mua-500000-co-phieu-tvb-nang-ty-le-so-huu-20200416093137627.chn
https://cafef.vn/chung-khoan-tri-viet-tvc-dang-ky-mua-500000-co-phieu-tvb-nang-ty-le-so-huu-20200416093137627.chn
https://www.facebook.com/trivietcorporation/posts/1618596181626871
https://www.facebook.com/trivietcorporation/posts/1618596181626871
https://saigondautu.com.vn/kinh-te/hoi-to-gan-4800-ty-dong-cho-hon-1000-dn-79804.html
https://saigondautu.com.vn/kinh-te/hoi-to-gan-4800-ty-dong-cho-hon-1000-dn-79804.html


 

BẢN TIN IR T-CORP THÁNG 12/2020 

 “2020: năm gặt hái thành công của T-CORP” 

 

 

 

 

 
7. TVB tăng gần 72% lợi nhuận ngay cả trong mùa dịch 
Covid-19 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB) là một 
trong năm công ty chứng khoán sáng giá thuộc rổ danh 
mục VN FIN Select do HOSE công bố. Ngay trong mùa dịch 
Covid-19, TVB vẫn có kết quả kinh doanh khả quan với lợi 
nhuận sau thuế quý 1 tăng hơn 72% so với cùng kỳ. 
https://vietstock.vn/2020/05/tvb-tang-gan-72-loi-nhuan-
ngay-ca-trong-mua-dich-covid-19-737-762561.htm 

 

 

8. Vì sao Thị trường chứng khoán Việt Nam có mức tăng 
cao? 
Ông Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Trí Việt (MCK: TVB) phát biểu về sự tăng trưởng của 
thị trường chứng khoán Việt Nam trong Tin tức Việt Nam 
mới nhất, được phát ngày 28/5/2020. 
Với mức tăng 13% trong tháng 5, thị trường chứng khoán 
Việt Nam có mức tăng cao nhất trong các thị trường châu 
Á. 
https://www.youtube.com/watch?v=lmg2ELT6hdY&featu
re=youtu.be&t=137&fbclid=IwAR0ESFRhvNAVWgjZvetf9Z
DJDcI8trDi3_ALdsWYjtGVr3TmBC7Kmav8cQw 
 

 

 
9. Thị trường Chứng khoán với dòng tiền mới còn tăng 
mạnh 
 Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) 
trả lời phỏng vấn về chủ đề này trong Tiêu điểm - Big News 
của VTV1 phát sóng ngày 10/06/2020.  
https://www.facebook.com/trivietcorporation/posts/166
3755447110944 
 
 

https://vietstock.vn/2020/05/tvb-tang-gan-72-loi-nhuan-ngay-ca-trong-mua-dich-covid-19-737-762561.htm?fbclid=IwAR0xDQ4GQl3-l0Vh9gAWPWOYbvVdtHViYL6WkMPN7jQSvEsEMm9suJsX3jM
https://vietstock.vn/2020/05/tvb-tang-gan-72-loi-nhuan-ngay-ca-trong-mua-dich-covid-19-737-762561.htm?fbclid=IwAR0xDQ4GQl3-l0Vh9gAWPWOYbvVdtHViYL6WkMPN7jQSvEsEMm9suJsX3jM
https://www.youtube.com/watch?v=lmg2ELT6hdY&feature=youtu.be&t=137&fbclid=IwAR0ESFRhvNAVWgjZvetf9ZDJDcI8trDi3_ALdsWYjtGVr3TmBC7Kmav8cQw
https://www.youtube.com/watch?v=lmg2ELT6hdY&feature=youtu.be&t=137&fbclid=IwAR0ESFRhvNAVWgjZvetf9ZDJDcI8trDi3_ALdsWYjtGVr3TmBC7Kmav8cQw
https://www.youtube.com/watch?v=lmg2ELT6hdY&feature=youtu.be&t=137&fbclid=IwAR0ESFRhvNAVWgjZvetf9ZDJDcI8trDi3_ALdsWYjtGVr3TmBC7Kmav8cQw
https://www.facebook.com/trivietcorporation/posts/1663755447110944
https://www.facebook.com/trivietcorporation/posts/1663755447110944
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10. TVC: Bước chậm để tiến xa 
"Tôi không sợ đàn sư tử được lãnh đạo bởi một con cừu. 
Nhưng tôi e ngại đàn cừu được dẫn dắt bởi một con sư tử". 
Câu nói của Alexander Đại Đế - một trong những chiến lược 
gia quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đã nhấn 
mạnh tới vai trò của người lãnh đạo trong việc dẫn dắt đội 
ngũ đi tới thành công. Tại TVC, câu chuyện về khát vọng 
vươn tầm của người dẫn đầu cũng truyền động lực mạnh 
mẽ và lan tỏa sức nóng tới toàn bộ nhân sự. 
https://vietstock.vn/2020/06/tvc-buoc-cham-de-tien-xa-
737-766535.htm 
 

 

 
11. Tùng Trí Việt gom thêm 10 triệu cổ phiếu TVC lên 
51.2% 
Cổ đông chiến lược TVC đề nghị HĐQT xin ý kiến cổ đông 
bằng văn bản gia tăng nắm giữ cổ phiếu, với tỷ lệ sở hữu 
hiện tại là 24.89% Tùng Trí Việt sẽ mua thêm khoảng 10 
triệu cổ phiếu trong đợt này. 
https://cafef.vn/tung-tri-viet-gom-them-10-trieu-co-
phieu-tvc-len-512-20200622172617336.chn 
 

 

 
12. TVC khi nào hồi phục? 
Kể từ tháng 8 năm 2017, giá cổ phiếu TVC nhìn chung đã 
duy trì một xu hướng tăng khá mạnh, nếu so sánh những 
nhịp giảm đan xen thường rất nhỏ so với những nhịp tăng. 
Cho đến giai đoạn COVID-19, cổ phiếu TVC đạt mức đỉnh 
điểm giao dịch tại 34,100 đồng/cp trước khi chuyển qua 
giai đoạn lao dốc mạnh trong vòng khoảng một tháng về 
vùng dưới cả mệnh giá. Đầu năm 2020, COVID-19 đưa thị 
trường chứng khoán vào bão táp, nhưng xoay quanh sự sụt 
giảm mạnh TVC dường như còn dính vào sự phân rẽ nội bộ 
cổ đông cũng như mâu thuẫn trong chiến lược của các cổ 
đông lớn của tập đoàn này. 
https://vietstock.vn/2020/06/tvc-khi-nao-hoi-phuc-737-
771439.htm 
 

https://vietstock.vn/2020/06/tvc-buoc-cham-de-tien-xa-737-766535.htm?fbclid=IwAR3M5kwDH1JtpgsxHv9aMjmfDhFzWiEoHE_LgmjAeXZATzwOfCMd1IIBP-4
https://vietstock.vn/2020/06/tvc-buoc-cham-de-tien-xa-737-766535.htm?fbclid=IwAR3M5kwDH1JtpgsxHv9aMjmfDhFzWiEoHE_LgmjAeXZATzwOfCMd1IIBP-4
https://cafef.vn/tung-tri-viet-gom-them-10-trieu-co-phieu-tvc-len-512-20200622172617336.chn
https://cafef.vn/tung-tri-viet-gom-them-10-trieu-co-phieu-tvc-len-512-20200622172617336.chn
https://vietstock.vn/2020/06/tvc-khi-nao-hoi-phuc-737-771439.htm?fbclid=IwAR0IF_iR9PKFjczPAIXxW1KGcBY9X1pt0ngOl75jGQ1rM6lEFlGnk0F2UsE
https://vietstock.vn/2020/06/tvc-khi-nao-hoi-phuc-737-771439.htm?fbclid=IwAR0IF_iR9PKFjczPAIXxW1KGcBY9X1pt0ngOl75jGQ1rM6lEFlGnk0F2UsE
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13. Chủ tịch Tập đoàn Trí Việt đánh giá về Nghị định 
81/2020 và chiến lược phát hành Trái phiếu trong 1,5 
tháng còn lại trước khi Nghị định có hiệu lực 
Chủ tịch Phạm Thanh Tùng tham gia trả lời Phỏng vấn VTV1 
phát sóng vào 21h30 ngày 14/07/2020: “Chia sẻ đánh giá 
về Nghị định 81/2020 và chiến lược phát hành Trái phiếu 
trong 1,5 tháng còn lại trước khi Nghị định có hiệu lực”  
https://www.facebook.com/watch/?v=285579486034724 
 

 

 
14. Người trẻ sẽ kiến tạo tầm vóc mới cho chứng khoán 
Việt 
Chủ tịch Tập đoàn Trí Việt Phạm Thanh Tùng chia sẻ, ông 
có một số giải pháp hiến kế cho TTCK Việt vươn lên tầm vóc 
mới sau tuổi 20. Giải pháp đầu tiên là tái cấu trúc mạnh mẽ 
hoạt động đào tạo nhân sự và Trí Việt sẵn sàng xung phong 
làm đối tác để cùng nhà quản lý nâng tầm chất lượng đào 
tạo, làm nền tảng để nâng tầm thị trường.  
https://tinnhanhchungkhoan.vn/nguoi-tre-se-kien-tao-
tam-voc-moi-cho-chung-khoan-viet-post245815.html 
 

 

15. Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Tập đoàn Trí Việt: 
Khát vọng khai phá vùng thị trường rộng lớn  
Dòng tiền từ nhà đầu tư mới dễ đến, dễ đi. Làm thế nào để 
ngày càng có nhiều nhà đầu tư gắn bó với thị trường chứng 
khoán Việt Nam, nhận ra đây là kênh kiếm lời hấp dẫn? Ông 
Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trí 
Việt (T-Corp) chia sẻ với Đầu tư Chứng khoán. 
https://tinnhanhchungkhoan.vn/ong-pham-thanh-tung-
chu-tich-tap-doan-tri-viet-khat-vong-khai-pha-vung-thi-
truong-rong-lon-post250703.html 

 

Cảm ơn sự quan tâm của Quý cổ đông và nhà đầu tư dành cho Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Quản lý tài sản Trí Việt. 

Chúc Quý cổ đông và nhà đầu tư có năm 2021 làm việc hiệu quả và thịnh vượng! 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=285579486034724
https://tinnhanhchungkhoan.vn/nguoi-tre-se-kien-tao-tam-voc-moi-cho-chung-khoan-viet-post245815.html?fbclid=IwAR0IqaLEjD0nKjLOc90DisYCMR7ZkYdoLqlr3bdOaeoiMwn8gZLL_z8frpU
https://tinnhanhchungkhoan.vn/nguoi-tre-se-kien-tao-tam-voc-moi-cho-chung-khoan-viet-post245815.html?fbclid=IwAR0IqaLEjD0nKjLOc90DisYCMR7ZkYdoLqlr3bdOaeoiMwn8gZLL_z8frpU
https://tinnhanhchungkhoan.vn/ong-pham-thanh-tung-chu-tich-tap-doan-tri-viet-khat-vong-khai-pha-vung-thi-truong-rong-lon-post250703.html?fbclid=IwAR3871-tx7GbKjN6ABZxs9EWQ1p6J_hnia1kuiU2lN8n2cKy41jRbdG5bZU
https://tinnhanhchungkhoan.vn/ong-pham-thanh-tung-chu-tich-tap-doan-tri-viet-khat-vong-khai-pha-vung-thi-truong-rong-lon-post250703.html?fbclid=IwAR3871-tx7GbKjN6ABZxs9EWQ1p6J_hnia1kuiU2lN8n2cKy41jRbdG5bZU
https://tinnhanhchungkhoan.vn/ong-pham-thanh-tung-chu-tich-tap-doan-tri-viet-khat-vong-khai-pha-vung-thi-truong-rong-lon-post250703.html?fbclid=IwAR3871-tx7GbKjN6ABZxs9EWQ1p6J_hnia1kuiU2lN8n2cKy41jRbdG5bZU


 

BẢN TIN IR T-CORP THÁNG 12/2020 

 “2020: năm gặt hái thành công của T-CORP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) 

Hội sở: Tầng 5, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: +84 24 3722 4999  -  Fax: +84 24 62732058 

Email: hotro@tcorp.vn  

 

Chi nhánh Hải Phòng 

Địa chỉ: Phòng 310, Tầng 3, Tòa nhà DG Tower, 15 Trần Phú, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng. 

ĐT: +84 22 5361 0296  -  Hotline: +84 911 827 902 

Email: chinhanhhaiphong@tcorp.vn 

 

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà Topaz, số 66 Phó Đức Chính, p. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

ĐT: +84 28 3838 5495  -  Fax: +84 28 3838 6741 

Email: chinhanhhcm@tvsc.vn 
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