
CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

Chuyên nghiệp để phát triển

FUNAN



CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN
Hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, khởi đầu là Chứng khoán  
Miền Nam, sau đổi tên thành Chứng khoán Phương Nam và hiện tại  
là Chứng khoán FUNAN, FUNAN đã đi qua một chặng đường dài, 
vượt qua  nhiều biến cố thăng trầm, đồng hành cùng thị trường 
Chứng khoán Việt Nam  ngay từ giai đoạn thị trường còn non trẻ cho 
đến nay.



THÔNG ĐIỆP
BAN LÃNH ĐẠO

Thưa Quý đối tác, Quý khách hàng!

Thị trường chứng khoán Việt Nam cho 
đến nay đã chính thức hoạt động gần 
20 năm kể từ  tháng 07/2000, tuy thị 
trường chứng khoán Việt Nam đang 
trên đà trưởng thành để vươn ra tầm  

quốc tế thế nhưng sự cạnh tranh của 
các công ty chứng khoán trong nước là 

khá khốc liệt.

Công ty Cổ phần chứng khoán Funan (FNS) chúng tôi cũng không nằm ngoài bối 
cảnh cạnh  tranh đó, bằng sự cố gắng không ngừng và dưới sự hỗ trợ dẫn dắt của 
Quý cơ quan ban ngành  cùng với sự ủng hộ từ phía Quý khách hàng, FNS từng 
bước đã đánh dấu được vị thế nhất định  trên thị trường chứng khoán trong nước.

Với sự gia nhập của Cổ đông nước ngoài mua lại phần vốn góp của Công ty Cổ 
phần Chứng  khoán Phương Nam từ cuối năm 2017, vào ngày 07 tháng 02 năm 
2018, Công ty Cổ phần Chứng  khoán Phương Nam chính thức đổi tên thành Công 
ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN, từ đó  Công ty chúng tôi đã khoác lên mình chiếc 
áo mới, định ra các định hướng mới để tạo dựng vị thế  riêng cho sự phát triển. Để 
thực thi những kế hoạch đó Công ty chúng tôi đã từng bước tạo dựng  đội ngũ 
những nhân sự chuyên nghiệp, mang những nét đặc sắc riêng và xây dựng những 
hoạch  định để vươn tầm quốc tế, làm cầu nối giữa các khách hàng cá nhân/ tổ 
chức trong nước với các  khách hàng ngoại quốc đến từ các thị trường lớn: Singa-
pore, Đài Loan, Úc,... và ngược lại. Để  làm được điều đó các Công ty trong nước 
cần phải xây dựng mô hình mang tính chuyên nghiệp,  quy phạm để có thể đủ tiêu 
chuẩn giới thiệu với bạn bè quốc tế. Bằng sự phối kết hợp với các  Công ty Kế toán 
– Kiểm toán, Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, Công ty Luật đầu ngành chúng tôi  
đảm bảo có thể xây dựng các Doanh nghiệp có nhu cầu quốc tế hóa một cách quy 
chuẩn, mang  tính cạnh tranh nhất để có thể vươn ra tầm thế giới.

Sau cùng, Công ty chúng tôi xin được gửi lời tri ân, lời chúc sức khỏe chân thành 
đến các  Quý vị Khách hàng, Quý Đối tác đã luôn đồng hành với chúng tôi trong 
thời gian qua và chúc cho  thời gian tới mối quan hệ chúng ta được duy trì và phát 
triển hơn nữa để cùng đạt được những  ánh hào quang trong tương lai đồng thời có 
thể góp phần vào sự phát triển thị trường vốn tại Việt  Nam.

Xin Chân thành cám ơn! 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
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27/06/2008
Thành lập công ty:
Công ty Cổ phần

Chứng khoán Miền Nam
(tên viết tắt: MNSC)

19/08/2008
Được chấp thuận đăng 

ký làm Thành viên lưu ký 

06/11/2008
Được công nhận tư cách 
Thành viên giao dịch tại 

Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP.HCM

17/04/2009
Được công nhận Thành 

viên giao dịch của Trung 
tâm Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội

21/07/2009
Được chấp thuận tham gia 
giao dịch trực tuyến tại Sở 
Giao dịch Chứng khoán 

TP.HCM

17/06/2010
Được chấp thuận tham gia 
giao dịch trực tuyến tại Sở 
Giao dịch Chứng khoán 

Hà Nội

29/03/2011
Tăng vốn điều lệ
từ 40 tỷ lên 340 tỷ

31/05/2011
"Điều chỉnh tên công ty:

Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Phương Nam (tên viết tắt: PNS)
Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh 
(Tự doanh chứng khoán, Bảo 

lãnh phát hành chứng khoán)"

13/07/2011
Thành lập Chi nhánh Hà Nội

21/07/2014
Thành lập chi nhánh Sài Gòn

27/09/2019
Thành lập chi nhánh Đà Nẵng

07/02/2018
Điều chỉnh tên công ty:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan 
(tên viết tắt: FSC)

07/06/2018
Điều chỉnh tên viết tắt: FSC sang FNS

11/06/2018
Được kết nạp Hội viên chính thức của 

Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH



CHI NHÁNH SÀI GÒN
353-353bis-355 An Dương Vương,
Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
90 - 92 Hồ Xuân Hương,
Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà NẵngCHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 10 Tòa nhà HAREC,
Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công,
Quận Ba Đình, Hà Nội

HỘI SỞ

Tầng 7 Vincom Center,
72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

MẠNG LƯỚI KINH DOANH



Trở thành Công ty chứng khoán hàng đầu tại  
Việt Nam trong việc cung cấp những dịch vụ  
tối ưu, chất lượng phục vụ ưu việt, uy tín và  
minh bạch nhằm mang lại những giá trị kinh  
tế và trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách  
hàng.

TẦM NHÌN

KHÁCH HÀNG:

Luôn xem khách hàng là trung tâm, tạo ra giá 
trị và giành được sự tin tưởng của khách hàng 
bằng chất lượng dịch vụ vượt trội.

CỔ ĐÔNG:

Tối ưu hóa lợi nhuận cổ đông.

NHÂN VIÊN:

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và kiến 
tạo tập thể gắn kết, cùng đồng hành.

XÃ HỘI:

Hòa nhập và thúc đẩy sự phát triển của xã hội 
- cộng đồng.

SỨ MỆNH

CON NGƯỜI

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
CẠNH TRANH

CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP TÀI KHOẢN TĂNG TRƯỞNG

DOANH NGHIỆP UY TÍN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI



Đảm bảo cung cấp cho khách hàng
dịch vụ tối ưu

Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp,
đảm bảo phúc lợi cho nhân viên

Hợp tác cùng phát triển

Tối đa hóa lợi ích cổ đông

Kết nối cộng đồng
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DỊCH VỤ
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
FUNAN sở hữu hệ thống phần mềm giao dịch hiện đại, nhanh chóng, an toàn và bảo mật cùng  
đội ngũ chuyên viên môi giới chuyên nghiệp, được đào tạo và trang bị kiến thức chuyên sâu 
cùng  đạo đức nghề nghiệp tốt sẽ mang lại cho Quý khách hàng nhiều thành công trong các 
giao dịch  mua/ bán chứng khoán.

Các dịch vụ môi giới và giao dịch chứng 
khoán bao gồm:

Mở tài khoản cá nhân/tổ chức trong nước.

Mở tài khoản cá nhân/tổ chức nước ngoài.

Đa dạng các phương thức giao dịch chứng 
khoán.

Cập nhật thông tin thị trường.

Thông báo kết quả giao dịch sau mỗi 
phiên.

GIAO DỊCH TRỰC TIẾP

FNS@WTRADE
Phương thức giao dịch trực tuyến 
thông qua website của FNS.

Tại quầy, Trụ sở và các chi nhánh 
FNS.

FNS@HTRADE
Phương thức giao dịch thông qua 
chương trình cài đặt trên máy tính.

FNS@MTRADE
Phương thức giao dịch thông qua 
chương trình cài đặt trên điện thoại.

GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI
Phương thức giao dịch thông qua 
điện thoại cố định có ghi âm.



DỊCH VỤ

TÀI CHÍNH

GIAO DỊCH KÝ QUỸ

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN
NHẬN TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN

là dịch vụ FNS hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để thực 
hiện giao dịch  mua chứng khoán nằm trong Danh mục được phép ký quỹ 
do FNS công bố từng thời kỳ  và sử dụng những tài sản có trong tài khoản 
ký quỹ để làm tài sản đảm bảo.

là dịch vụ FNS hỗ trợ vốn giúp khách hàng nhận tiền ngay sau khi khớp lệnh 
bán chứng  khoán mà không cần chờ tiền bán về tài khoản như quy định 
hiện hành (T+2).



GIAO DỊCH
TRỰC TUYẾN

FNS@Wtrade
FNS@Htrade

GIAO DỊCH
TẠI QUẦY

GIAO DỊCH
QUA ĐIỆN THOẠI

(028) 6295.9158
(024) 6283.3666

Trực tiếp tại     
Trụ sở và các   

chi nhánh FNS

Lãi suất vay theo biểu phí FNS công bố từng thời kỳ trên website



DỊCH VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

FNS nhận lưu ký chứng khoán của khách hàng và thực hiện tái lưu ký tại Trung tâm 
lưu ký  chứng khoán Việt Nam.

Dịch vụ lưu ký bao gồm các hoạt động:

KÝ GỬI, RÚT CHỨNG KHOÁN

CHUYỂN KHOẢN VÀ NHẬN CHUYỂN KHOẢN
CHỨNG KHOÁN

CẦM CỐ VÀ GIẢI TỎA CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN

THỰC HIỆN QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN
CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN:
CHO / BIẾU TẶNG / THỪA KẾ

CHUYỂN KHOẢN / NHẬN CHUYỂN KHOẢN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHỨNG CHƯA NIÊM YẾT

ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG



>>> GIAO DỊCH OUTRIGHT
       (Chào mua - Chào bán)

>>> GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI

>>> GIAO DỊCH BÁN VÀ MUA LẠI

>>> GIAO DỊCH VAY TRÁI PHIẾU

DỊCH VỤ

ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Bảo vệ an 
toàn nguồn 
đầu tư của 
khách hàng

Hỗ trợ kỹ 
thuật và 
tuân thủ

Giám sát việc 
thực hiện đấu 
giá cho từng 
khách hàng

Trực tiếp làm 
cầu nối giữa sàn 
giao dịch chứng 
khoán và khách 

hàng

Với nỗ lực không ngừng 
mang lại hiệu quả kinh 
doanh tốt nhất và tối ưu 
nhất cho từng khách 
hàng, đồng thời với vai 
trò là một đại lý đấu giá 
chính thức trên các sàn 
giao dịch  chứng khoán 
tại Việt Nam, chúng tôi 
chủ động thực hiện các 
mục tiêu theo sự ủy thác 
của  khách hàng.

DỊCH VỤ GIAO DỊCH
TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

FNS thường xuyên cho nhân viên tiếp cận 
thông tin giao dịch cũng như học hỏi sản 
phẩm từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
(SGDHN), đảm bảo nhân viên đầy đủ kinh 
nghiệm và  cung cấp sản phẩm giao dịch tốt 
nhất cho nhà đầu tư thông qua cổng giao dịch 
trái phiếu chính phủ được cung cấp bởi 
SGDHN.



DỊCH VỤ QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

FNS cung cấp Dịch vụ Quản lý sổ Cổ đông cho các Tổ chức phát hành trong đó việc quản  lý được 
quy định rõ trong các điều khoản của Hợp đồng quản lý sổ Cổ đông được ký kết  giữa FNS và Tổ 
chức phát hành chứng khoán.

FNS sẽ được uỷ quyền toàn phần hoặc một phần từ Tổ chức phát hành để thực hiện tất  cả hoặc 
một phần các công việc sau:

Quản lý danh sách cổ đông

Quản lý và thực hiện quyền

Quản lý việc xác nhận và 
chuyển nhượng cho cổ đông

Quản lý điều chỉnh thông 
tin cho cổ đông

Thực hiện chế độ báo cáo  
cho tổ chức phát hành

Lưu ký chứng khoán khi niêm 
yết  hoặc đăng ký giao dịch



DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

FNS là nhà cung cấp dịch vụ trọn gói về Tài Chính Doanh Nghiệp tại Việt Nam và cũng là 
công ty có những đóng góp vào quá trình về cổ phần hóa cho các doanh nghiệp.

Chúng tôi được biết đến như một công ty chứng khoán về các dịch vụ liên quan tới IPO (chào 
bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) và những thương vụ phát hành tăng vốn trên cả hai thị 
trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, FNS còn cung cấp những 
dịch vụ khác như: tư vấn niêm yết cho ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên  lên sàn HSX, 
bảo lãnh và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA

BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

ĐỊNH GIÁ
DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU
RA CÔNG CHÚNG (IPO)

TƯ VẤN NIÊM YẾT

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

HUY ĐỘNG VỐN VÀ
PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ



MÔI GIỚI TRÁI PHIẾU
CHỨNG CHỈ QUỸ VFM

Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, với vai trò là đại lý kênh đầu tư  
Trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, chứng chỉ quỹ VFM chúng tôi cung cấp thêm các  
kênh đầu tư cho khách hàng cá nhân/tổ chức giúp cho danh mục đầu tư của khách hàng  
có hiệu quả tốt nhất.

> Lãi suất hấp dẫn hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng.

> Được hưởng lãi suất cố định suốt kỳ.

> Khách hàng có thể bán lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, chứng chỉ quỹ VFM 
trước hạn với mức lãi suất được xác định theo thời gian nắm giữ.

> Khách hàng được phép chuyển nhượng lại cho tổ chức tư vấn phát hành/tổ  chức phát 
hành và cam kết mua lại trái phiếu, chứng chỉ quỹ tại bất kỳ thời  điểm nào khi khách hàng 
có nhu cầu.

> Khách hàng có thể dễ dàng và chủ động quản lý, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chưa 
niêm yết, chứng chỉ quỹ VFM trên hệ thống giao dịch riêng.



ĐỐI TÁC

CÔNG TY LUẬT TNHH
ATIM

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ

XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC VIỆTTRYFUNDS INC.
NGÂN HÀNG AGRIBANK

CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẤN PHÁT

PROVE.Co.,ltd GLOBALRSM VIỆT NAM

NGÂN HÀNG
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VIỆT NAM (BIDV)





FUNAN DOWNLOAD

MOBILE
TRADING



CHI NHÁNH HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ,
Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6283.3666
Fax: (024) 3206.8881

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 90-92 Hồ Xuân Hương,
Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (023) 6377.9655
Fax: (023) 6377.9656

HỘI SỞ
Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6295.9158
Fax: (028) 6295.9218

CHI NHÁNH SÀI GÒN
Địa chỉ: 353 - 355 An Dương Vương,
Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6295.9138
Fax: (028) 6295.9178

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
02873003318 - info@funan.com.vn - www.funan.com.vn


