HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TVT GIA LAI
 Là thành viên kinh doanh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa
Việt Nam. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam được cấp
phép chính thức bởi Bộ Công thương.
 “Uy tín – hợp pháp – chấp lượng” là những tiêu chí
được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

MỤC LỤC

ĐÀ NẴNG

GIA LAI

•

Thư ngỏ

•

Thông tin doanh nghiệp

•

Hồ sơ pháp lý

•

Quá trình phát triển

•

Sơ đồ tổ chức

•

Về chúng tôi

•

Đội ngũ nhân lực

•

Văn hóa công ty

•

Lý do nên lựa chọn TVT

•

Dịch vụ của công ty

•

Hạ tầng công nghệ

•

Sản phẩm giao dịch

•

Lời kết
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Kính chào Qúy khách hàng và Qúy đối tác,
Công ty TNHH Thương Mại TVT Gia Lai được thành lập vào tháng 11 năm 2014. Trải
qua 6 năm xây dựng và phát triển, TVT ngày càng khẳng định một cách mạnh mẽ vị
thế, thương hiệu của đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Đầu tư Hàng hóa phái sinh tại
Việt Nam.
Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư
Hàng hóa phái sinh, TVT đã mang lại niềm tin cho các Qúy khách hàng cũng như các
Đối tác trên khắp mọi miền đất nước.
Trong thời gian sắp tới, Việt Nam tiếp tục tham gia và hội nhập mạnh mẽ với thế giới
trên mọi phương diện. Rất nhiều cơ hội, thách thức đang chờ đón chúng ta ở phía
trước, TVT cũng sẽ không ngừng lắng nghe những ý kiến, góp ý thiện chí để phấn đấu
nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình quản
lý, và cải thiện chất lượng phục vụ theo phương châm: “Không ngừng học hỏi, sáng
tạo”. TVT luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển, đó là các cơ hội được hợp
tác với Quý khách hàng. Và không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng
tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích của Quý khách
hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ của
Quý khách hàng, TVT chắc chắn sẽ gặt hái được nhièu thành công hơn nữa trong
tương lai.

Thay mặt cho Ban Lãnh đạo công ty, tôi xin gửi tới Qúy Đối tác và Qúy khách hàng lời
cảm ơn chân thành và nồng nhiệt. Chúng tôi bày tỏ thiện chí hợp tác và cam kết
mang đến cho Qúy vị những sản phẩm – dịch vụ chất lượng nhất!
Trân trọng cảm ơn
Tổng giám đốc
Ngô Văn Thìn
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tên công ty: Công ty TNHH Thương Mại TVT Gia Lai

Tổng giám đốc: (Ông) Ngô Văn Thìn
Mã số thuế: 5901000420
Địa chỉ: 12/1 Trần Hưng Đạo, Phường Tây Sơn,
TP Pleiku, Gia Lai
Chi nhánh: 40 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0269 6286 111 – 0236 3538 111
Email: congtytvtgialai@gmail.com
Website: sanhanghoa24h.com
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HỒ SƠ PHÁP LÝ

Công ty TNHH Thương Mại TVT Gia Lai tự hào là thành viên kinh doanh chính
thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Mercantile Exchange of Vietnam – MXV) hoạt
động theo hình thức là Công ty Cổ phần, được Bộ Công Thương cấp phép giao dịch
hàng hóa (Do Bộ Công Thương quản lý và cấp phép).
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập
trung cấp quốc gia duy nhất tại Việt Nam, đồng thời là đối tác của các sàn giao
dịch hàng hóa hàng đầu trên thế giới như: ICE, TOCOM, CME, SGX, LME…
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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
 Trải qua hơn 6 năm hình thành và phát triển Công ty TNHH thương mại TVT
Gia Lai đã có những bước phát triển không ngừng.
 Với đội ngũ nhân viên năng động và chuyên nghiệp, TVT tự tin rằng sẽ mang
đến Quý Khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

10.4.2019
• Công ty TNHH
thương mại TVT Gia
Lai chi nhánh Đà
Nẵng được cấp
phép hoạt động.

Công ty TNHH thương mại
TVT Gia Lai được chứng
nhận là thành viên kinh
doanh của Sở Giao dịch
Hàng hóa Việt Nam.

• Công ty TNHH
thương mại TVT
Gia Lai được
thành lập
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

Họ luôn có cơ hội để phát triển và
thành công vì TVT luôn có những
định hướng phát triển mới phù hợp
với mỗi cá nhân. Cùng với thành
công của công ty, những thành viên
có cống hiến xuất sắc cũng sẽ
được khen thưởng nhằm động viên,
khích lệ để tạo động lực cố gắng
hơn nữa.

Cơ cấu tổ chức của TVT được bố trí
theo mô hình chiến lược do Ban Giám
đốc đề ra, phân theo chức năng –
nhiệm vụ rõ ràng, được quản lý và điều
hành chặt chẽ với mô hình thông tin hai
chiều tương tác hợp lý. Cho phép
mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo
con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới
mọi nhân viên, do đó công việc được
triển khai đúng mục tiêu, đúng người,
đúng việc.

Đặc biệt, với việc ứng dụng các hệ
thống quản trị trực tuyến, chúng tôi
luôn đặt hiệu quả công việc lên
hàng đầu để đảm bảo mục tiêu và
kế hoạch đề ra luôn thực hiện theo
đúng thời gian yêu cầu.

Điều này thể hiện TVT luôn chú trọng
vào chuyên môn hóa cũng như sự phối
hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức
năng và phòng ban hỗ trợ.
Công ty TVT Gia Lai luôn đặt niềm tin
vào mỗi nhân sự của mình. Chúng tôi
mong muốn mỗi thành viên là một bộ
phận hữu cơ, có vai trò quan trọng
không thể tách rời.
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VỀ
CHÚNG
TÔI

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

TẦM NHÌN
Trở thành đơn vị
dẫn đầu trong
lĩnh vực Giao
dịch hàng hóa
phái sinh trên
Toàn quốc và
trong khu vực

–
–
–
–
–

SỨ MỆNH

Hợp pháp
Minh bạch
Uy tín
Chuyên nghiệp
Tận tâm

08

Đem đến khách
hàng công cụ
tài chính bền
vững và hiệu
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Công ty TNHH Thương mại TVT Gia Lai luôn hướng tới chất lượng và sự uy tín
nhằm mục đích tư vấn giải pháp tài chính an toàn và thông minh cho các
quý khách hàng. Chính điều này đã mang lại hiệu quả tài chính cho khách
hàng trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập.

Phương châm hoạt động

TVT luôn lấy khách hàng làm trọng tâm và sự hài lòng của khách hàng là
điều quan trọng nhất. Sự hài lòng đó đã và đang được thể hiện rõ nét
trong từng dịch vụ, sản phẩm mà Công ty cung cấp: chất lượng cao của
sản phẩm, dịch vụ; của giải pháp...

Công ty TNHH TM TVT Gia Lai đã xây dựng những nguyên tắc
chuẩn trong phục vụ khách hàng như sau:
Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu
của khách hàng.
Đảm bảo sự hoạt động liên tục đối với các dịch
vụ mà Công ty cung cấp.
Nhiệt tình, chu đáo với thái độ nhanh nhẹn, hòa
nhã.

Đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý
và sức cạnh tranh cao.
Mang đến sản phẩm phù hợp nhất với từng
khách hàng để có được lợi nhuận tối đa.
Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo nhân
viên để đảm bảo tính chuyên môn cao.
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UY TÍN – HỢP PHÁP
Là thành viên kinh doanh của Sở Giao
dịch Hàng hóa Việt Nam.

CHUYÊN NGHIỆP
Đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản,
phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

TẬN TÂM
Tận tâm, chu đáo là tôn chỉ trong mọi
hoạt động của TVT.

LÝ DO
NÊN CHỌN
TVT

HIỆN ĐẠI
Sử dụng phần mềm giao dịch thông
minh, tối ưu và tiện lợi nhất.

KHÁCH QUAN
Các phân tích được thực hiện
một cách cẩn trọng, khách quan và sát
sao nhất.

NHANH CHÓNG
Thời gian giao dịch nhanh chóng, nắm bắt
và cập nhật thông tin thị trương một cách
kịp thời nhất đến các nhà đầu tư.
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ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC
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ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC
Con người luôn là tài sản lớn nhất của doanh
nghiệp, là sức mạnh cốt lõi. Chính vì vậy, TVT
chúng tôi luôn nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ
nhân sự, trọng dụng nhân tài, đào tạo chuyên
môn, đề cao thái độ đạo đức của mỗi nhân viên.
Giúp họ phát triển bản thân một cách toàn diện
cả về kiến thức và kĩ năng. Từ đó tạo tiền đề để
mang lại thành công bền vững cho khách hàng
và công ty.
Hầu hết các nhân viên trong công ty đều đã tốt
nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng. Những kinh
nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết hợp với
việc tự trau dồi, rèn luyện kỹ năng đã tạo cho TVT
một nguồn nhân lực có kiến thức sâu rộng trong
lĩnh vực Đầu tư Hàng hóa.

Bên cạnh đó, TVT đã và đang
xây dựng một môi trường làm
việc chuyên nghiệp, thân thiện
để hình thành văn hóa doanh
nghiệp, giúp nhân viên luôn
đoàn kết và làm việc hăng say
cùng hướng tới hiệu quả công
việc.
Với đội ngũ nhân sự trẻ, năng
động, sáng tạo, chịu khó và
ham học hỏi cùng vốn kinh
nghiệm dày dặn trong lĩnh vực
Đầu tư Hàng hóa phái sinh. TVT
chúng tôi tự hào khi mang đến
cho quý khách hàng dịch vụ
chất lượng nhất.
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ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC

Đầu tiên là Đội ngũ chuyên
viên phân tích kỹ thuật – quản
trị rủi ro của TVT, họ được ví
như những “chiến binh”
không ngủ. Bởi đây là đội ngũ
không chỉ có vốn bề dày kinh
nghiệm lâu năm trên thương
trường, được đào tạo bài bản
bởi các chuyên gia tài chính
hàng đầu thế giới. Mà họ còn
là những chàng trai trẻ đầy tài
năng, giàu lòng nhiệt huyết
để chinh chiến với công việc
bất kể ngày đêm.

“chiến

Những

binh không ngủ”

Những chàng trai ấy không phải là những ngôi
sao tỏa sáng trên “sân khấu” rực rỡ ánh đèn mà
luôn thầm lặng phía sau “cánh gà”. Họ luôn
nghiềm ngẫm nghiên cứu, quan sát và phân tích
kĩ thuật, phân tích - nhận định thị trường một cách
kịp thời, sát sao nhất. Tất cả nhằm cung cấp tín
hiệu cho các Nhà đầu tư một cách khách quan
và chính xác nhất để đem lại lợi nhuận tối đa.
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ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC

Lực lượng

NÒNG CỐT

Đặc biệt, để nói về người bạn đồng hành
của mỗi khách hàng thì không thể không
nhắc đến đội ngũ chuyên viên Tư vấn của
TVT.

Với vốn kinh nghiệm dày dặn trên thị
trường Đầu tư hàng hóa, cùng trình độ
chuyên môn cao, được đào tạo bài
bản, tốt nghiệp các trường đại học top
đầu cả nước. Họ đã luôn “theo sát”
khách hàng để tư vấn chiến lược giao
dịch cũng như chăm sóc khách hàng
24/7. Chính vì vậy, đã đem lại được sự
tin tưởng của rất nhiều quý khách trên
khắp mọi miền đất nước.

Họ là những người trực tiếp “chinh chiến”
trên “chiến trường” đầy chông gai và thử
thách.
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ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC

Có thể khẳng định rằng “Lắng nghe – Thấu
hiểu – Kiên nhẫn” là những đức tính cũng
như kĩ năng luôn chảy trong dòng máu
của đội ngũ chuyên viên Chăm sóc khách
hàng TVT chúng tôi.

“Cánh

tay phải”

ĐẮC LỰC

Họ là những người trực tiếp liên hệ
khách nhằm hỗ trợ giải đáp mọi
thắc mắc của khách hàng về sản
phẩm, dịch vụ mà công ty cung
cấp. Không chỉ vậy, họ luôn sẵn
sàng tinh thần “trực chiến”, chẳng
nề hà khó khăn với mục tiêu đem lại
những thông tin hữu ích nhất cho
các quý khách hàng của TVT.
Nhờ như vậy, họ đã thuyết phục và
cung cấp được những sản phẩm,
dịch vụ chất lượng của công ty đến
với các quý khách hàng, thậm chí là
những khách hàng khó tính nhất.
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VĂN HÓA CÔNG TY

Những “chiến binh”
của TVT luôn năng
động, chủ động
sáng tạo trong công
việc, khát khao
chung tay tạo nên
những giá trị mới.

“Kỷ luật, Trách nhiệm,
Trung thực, Đoàn kết,
Hợp tác” luôn ở trong
tâm của người TVT, sẽ là
kim chỉ nam để mỗi
người TVT nỗ lực tạo ra
những giá trị tốt đẹp
nhất cho bản thân, cho
tổ chức và cho cộng
đồng xã hội.

Người của TVT
thượng tôn pháp
luật, làm việc có kỷ
luật, luôn nỗ lực vượt
qua các thử thách
và áp lực trong
công việc.
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DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY

Tư vấn đầu tư

TVT

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

Tư vấn bảo hiểm hàng hóa

Hợp tác kinh doanh

Ủy thác đầu tư

Đào tạo giao dịch hàng hóa phái sinh
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DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY

Công ty TNHH Thương Mại TVT
Gia Lai kết nối khách hàng với
các sàn giao dịch hàng hóa lớn
và uy tín nhất thế giới, đảm bảo
các nghiệp vụ giao dịch, đặt
lệnh, nộp rút tiền của khách
hàng thuận tiện, đơn giản,
nhanh chóng và an toàn nhất.

Bên cạnh đó, TVT chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực tìm hiểu năng lực tài chính,
mức độ chấp nhận rủi ro cũng như các nhu cầu của khách hàng nhằm tư
vấn cho các khách hàng sự lựa chọn tối ưu nhất.
Không chỉ vậy, so với một số sàn giao dịch hoặc kênh đầu tư khác trên thị
trường hiện nay, thì khi đến với TVT, quý khách hàng hãy hoàn toàn yên tâm.
Bởi vì Kênh đầu tư Hàng hóa phái sinh tại TVT có vô vàn lợi thế. Điển hình như:

1

2

Hợp
pháp –
Chính
thống –
Minh
bạch

Tính
thanh
khoản
cao

3

4

5

6

Ký quỹ
thấp

Mua bán
2 chiều
linh hoạt

Không
phát sinh
chi phí

Bảo
hiểm rủi
ro hàng
hóa
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HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ
TVT chúng tôi luôn biết nắm bắt và đi đầu
trong việc ứng dụng nền tảng hạ tầng công
nghệ giao dịch tiêu chuẩn quốc tế - điển
hình là phần mềm CQG
CQG – NHÀ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ LÂU ĐỜI VÀ UY TÍN NHẤT THẾ GIỚI
• Đảm bảo đường truyền dữ liệu tốt nhất tới các Sở Giao dịch hàng hóa trên
toàn thế giới.
• Kết nối với hơn 40 Sở giao dịch hàng hóa đáp ứng lưu trữ dữ liệu giao dịch lớn
nhất (TOCOM/OSE; SGX; LME; ICE – US; ICE – EU; CME Group;…)
• Nền tảng giao dịch hiện đại, tiện ích và thân thiện, đáp ứng mọi nhu cầu
giao dịch của nhà đầu tư

Phần mềm giao dịch CQG là giải pháp tối ưu cho việc giao dịch hàng hóa,
đảm bảo:
• Công nghệ hiện đại, ưu việt
• Nhanh chóng triển khai, cài đặt
• Dễ dàng tích hợp, mở rộng
• Đảm bảo hiệu suất cao và độ trễ thấp.
• Tiện lợi cho nhà đầu tư khi sử dụng máy tính, điện thoại có kết nối mạng để
giao dịch
19
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SẢN PHẨM GIAO DỊCH
Các sản phẩm giao dịch tại TVT vô cùng đa dạng, đặc biệt đều được niêm yết
trên các Sở giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới như CBOT, NYMEX, CME Group,
TOCOM… và được chia làm 4 nhóm chính:

NÔNG SẢN

NGUYÊN LIỆU

KIM LOẠI

NĂNG LƯỢNG

Ngô

Đậu tương

Dầu
đậu tương

Cà phê Cà phê Ca cao
Robusta Arabica

Bạc
COMEX

Quặng sắt

Bông

Đồng

Dầu WTI mini, Dầu ít lưu huỳnh,
Dầu thô, Dầu thô Brent

Khô
đậu tương

Đường

Lúa mì

Cao su
RSS3, TRS

Bạch kim

Xăng
pha chế
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SẢN PHẨM GIAO DỊCH
MÃ
HÀNG
HÓA

TÊN HÀNG HÓA

ZCE

ĐƠN VỊ
HỢP ĐÔNG

ĐỘ LỚN
HỢP ĐỒNG

Ngô

Giạ

5,000

3, 5, 7, 9, 12

ZSE

Đậu tương

Giạ

5,000

1, 3, 5, 7, 8, 9, 11

ZLE

Dầu đậu tương

Pound

60,000

1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

ZME

Khô đậu tương

Tấn thiếu

100

1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

ZWA

Lúa mỳ

Giạ

5,000

3, 5, 7, 9, 12

SIE

Bạc

Troy Ounce

5,000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

CPE

Đồng

Pound

25,000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

PLE

Bạch kim

Troy Ounce

50

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

CLE

Dầu WTI

Thùng

1,000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

NGE

Khí tự nhiên

MMBtu

10,000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

RBE

Xăng pha chế RBOB

Gallon

42,000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

KCE

Cà phê Arabica

Pound

37,500

3, 5, 7, 9, 12

CCE

Cacao

Tấn thiếu

10

3, 5, 7, 9, 12

CTE

Bông

Pound

50,000

3, 5, 7, 10, 12

SBE

Đường

Pound

112,000

3, 5, 7, 10

LRC

Cà phê Robusta

Tấn

10

QO

Dầu Brent

Thùng

1,000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

QP

Dầu ít lưu huỳnh

Tấn

100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

CAD

Đồng

Tấn

25

03 tháng từ ngày giao dịch

ZFT

Cao su TSR20

Tấn

5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

FEF

Quặng sắt

Tấn

100

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

TRU

Cao su RSS3

Kg

5,000

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Mã tháng
hàng hóa
được quy định

SỞ GIAO
DỊCH

CBOT

COMEX

NYMEX

ICE US

ICE EU

LME
SGX
TOCOM/OSE

CÁC THÁNG
ĐẾN HẠN

1, 3, 5, 7, 9, 11

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

F

G

H

J

K

M

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

N

Q

U

V

X

Z
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Lời kết

“

Kính thưa Qúy khách hàng,

Với mong muốn mang đến công cụ tài chính thông minh
– an toàn và hiệu quả nhất trong thời đại 4.0, TVT chúng
tôi luôn sẵn sàng phục vụ tất cả khách hàng một cách
nồng nhiệt nhất dù bạn là ai, hay bạn ở đâu trên mảnh
đất hình chữ S.
Bên cạnh đó, đem lại hiệu quả đầu tư với lợi nhuận cao
nhất cho các quý khách hàng là mục tiêu mà TVT luôn
hướng đến. Chính vì thế, hãy trao cho chúng tôi cơ hội
được làm người bạn đồng hành cho Qúy khách trên
chặng đường vươn tới thành công.

Nhân đây, TVT xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể
khách hàng thân thiết trong suốt thời gian qua đã luôn
tin tưởng và ủng hộ TVT. Bên cạnh đó cũng rất hân hạnh
và vinh dự khi được chào đón những vị khách hàng mới.
Kính chúc Qúy khách hàng “Sức khỏe – Hạnh phúc –
Thành đạt”

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
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HANKYOU
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TVT GIA LAI
Địa chỉ: 12/1 Trần Hưng Đạo, P Tây Sơn, TP Plleiku, Gia Lai
Chi nhánh: 40 Lê Đình Lý, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Hotline: 0269 6286 111 – 0236 3538 111

