
 
BÁO CÁO CẬP NHẬT 

 

 

09/05/2011 

09/05/2011 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Trần Thế Anh 

 Chuyên viên phân tích 

 Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư 

 CTCP Chứng khoán FPT, Chi nhánh Tp.HCM 

 Email: anhtt@fpts.com.vn 

 Điện thoại : (84) – 8 6290 8686 – Ext : 7592 
 www.fpts.com.vn 
 
 
 

Biến động giá cổ phiếu niêm yết 

Mã 
CP 

Đầu 
tuần 

Cuối 
tuần +/- %+/- 

ACB 25,8  25,6  -0,2 -0,8% 

CTG 21,5  21,3  -0,2 -0,9% 

EIB 18,2  18,3  0,1 0,5% 

HBB 5,3  5,2  -0,1 -1,9% 

MBB 14,6  14,4  -0,2 -1,4% 

NVB 8,0  8,0  0,0 0,0% 

SHB 9,4  9,3  -0,1 -1,1% 

STB 24,7  21,5  -3,2 -13% 

VCB 29,6  29,9  0,3 1,0% 
 
 

  Tăng Giảm Đứng giá 

ACB 0 1 4 

CTG 3 2 0 

EIB 2 0 3 

HBB 0 2 3 

MBB 1 1 3 

NVB 0 0 5 

SHB 2 2 1 

STB 0 5 0 

VCB 2 3 0 
Nguồn: HOSE, HASTC 

 

 

 

 

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN TUẦN 11 – 15/06 

 

 Thông tin ngành 

1. Sau một tuần kể từ khi Thông tư 19 và 20 (NHNN) về lãi suất 

huy động và cho vay đối với các kỳ hạn có hiệu lực, thị 

trường tiền tệ có một số biến động đáng chú ý: 

 

Lãi suất huy động kỳ hạn trên 12 tháng tăng mạnh; Lãi suất huy 

động kỳ hạn dài tăng mạnh ở các ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ như 

Westernbank, HDbank, VPbank. Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 13 

tháng được Westernbank nhanh chóng nâng từ 8,8%/năm lên 14% kể 

từ ngày 14/6 và duy trì cho đến hết tuần. Lãi suất bị các ngân hàng nhỏ 

đẩy lên cao buộc các ngân hàng lớn cũng phải nâng lên theo để đảm 

bảo cạnh tranh. Lãi suất huy động kỳ hạn dài đã được ACB nâng từ 

9%/năm hồi đầu tuần lên 12%/năm kể từ giữa tuần. 

 

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng; Lãi suất liên ngân hàng 

cũng có sự biến động tăng mạnh, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, 

lãi suất qua đêm liên ngân hàng bắt đầu tăng mạnh từ đầu tuần và liên 

tục tăng qua các ngày giao dịch trong tuần. Kết thúc tuần 11 – 15/06, lãi 

suất qua đêm liên ngân hàng giao dịch ở ở mức 4,27%, tăng gấp đôi so 

với cuối tuần trước. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần đến 1 tháng 

tăng lần lượt 153%, 120% và 54% so với cuối tuần trước. Đối các kỳ 

hạn 2 tháng đến 6 tháng, lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ so với cuối 

tuần, bình quân tăng 3 – 4%. Đối với kỳ hạn 1 năm, lãi suất liên ngân 

hàng giao dịch ở mức 10,67%, tăng 7% so với cuối tuần trước. 

 

Như vậy, sau một tuần thực hiện quy định mới về trần lãi suất huy động 

cho thấy các ngân hàng nhỏ đang có dấu hiệu “hụt hơi” thanh khoản. 

Mặc dù các ngân hàng lớn không có chủ trương tăng lãi suất để thu hút 

vốn, tuy nhiên, để giữ chân khách hàng cũ và đảm bảo khả năng cạnh 

  TỔNG HỢP THÔNG TIN NGÀNH NGÂN HÀNG 

   Cập nhật ngày : 15/06/2012 
 

Màu trắng, size 15, Bold 
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Lãi suất liên ngân hàng  

(tuần 11 – 15/06) 

 
Nguồn: Bloomberg 

tranh buộc các ngân hàng này phải nâng lãi suất lên theo. Điều này 

đang gây khó khăn cho nỗ lực hạ lãi suất của NHNN. Thanh khoản của 

hệ thống ngân hàng cũng bắt đầu có xu hướng nóng lên thể hiện qua 

việc lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng mạnh. Điều này cho thấy 

tình hình hoạt động ở các ngân hàng vẫn chưa thực sự ổn định như 

thông báo của NHNN. Nếu NHNN không có các biện pháp kịp thời để 

kiểm soát tình hình huy động tại các ngân hàng nhỏ thì kịch bản lặp lại 

về một cuộc chạy đua lãi suất trong thời gian tới là rất dễ xảy ra. Lãi 

suất sẽ khó hạ nhiệt và sẽ nảy sinh nhiều biến tướng và rủi ro. 

 

2. Theo báo cáo của NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, tổng dư 

nợ tín dụng trên địa bàn tính đến ngày 30/6 ước đạt 779.000 

tỷ đồng, tăng 1,96% so với cuối năm 2011, Trong đó, dư nợ 

ngắn hạn tăng 2,79%, dư nợ dài hạn tăng 0,89%. 

Điều này cho thấy năng lực hấp thu vốn của thị trường đã bắt đầu có 

dấu hiệu được cải thiện. Thông thường, dư nợ ngắn hạn của các ngân 

hàng chủ yếu đáp ứng nhu cầu vay vốn lưu động của các doanh nghiệp 

sản xuất trong khi dư nợ dài hạn đa phần phục vụ cho các công trình, 

dự án. Như vậy, tăng trưởng dư nợ ngắn hạn tăng cao hơn dài hạn cho 

thấy có sự chuyển biến tích cực. Dòng vốn đang có xu hướng hỗ trợ 

nhiều hơn cho hoạt động sản xuất qua đó góp phần giải quyết khó khăn 

cho các DN. 

 

3. Kết quả đầu thầu TPCP ngày 13/06: tỷ lệ thành công thấp. 

Ngày 13/06, Sở giao dịch CK Hà Nội thông báo về kết quả đấu thầu 

TPCP do KBNN phát hành tổ chức ngày 13/06 cho thấy tỷ lệ đấu thầu 

thành công rất thấp. Cụ thể, khối lượng gọi thầu TPCP kỳ hạn 2 năm, 3 

năm và 5 năm bình quân là 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ lệ trúng thầu 

TPCP kỳ hạn 2 năm chỉ đạt 5% (tương đương 100 tỷ đồng), 3 năm đạt 

10% (200 tỷ đồng) và 5 năm chỉ đạt 48% (tương đương 950 tỷ đồng). 

Lợi suất trúng thầu giao động trong khoảng 9 – 9,5%. 
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Kỳ hạn 
Gọi thầu  
(tỷ đồng) 

Trúng 
thầu  

(tỷ đồng) 

Tỷ lệ 
thành 
công 

Lợi suất 
trúng 
thầu 

2 năm 2.000  100  5% 8,89% 

3 năm 2.000  200  10% 9,00% 

5 năm 2.000  950  48% 9,45% 

Nguồn: HNX 
 
Dự báo tỷ lệ trúng thầu TPCP sẽ có xu hướng giảm trong thời gian tới 
do;  

- Các NHTM, người mua chủ yếu TPCP, đã mua vào một 
lượng lớn TPCP trong 5 tháng đầu năm nên nay lực mua đã 
bắt đầu suy yếu. Mặc dù tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm gặp 
nhiều khó khăn, chính sách tiền tệ bị thắt chặt, tuy nhiên, KBNN 
vẫn huy động một lượng lớn TPCP. Cụ thể, trong 5 tháng đầu 
năm 2012, KBNN đã huy động được gần 60 ngàn tỷ đồng TPCP, 
đạt gần 60% kế hoạch. Nguyên nhân là do tình hình kinh doanh 
khó khăn khiến nhu cầu vay vốn giảm mạnh buộc các NHTM 
phải đẩy mạnh mua vào tín phiếu, TPCP hay cho vay liên ngân 
hàng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời của các ngân 
hàng. Trong thời gian tới, hoạt động tín dụng sẽ được khơi thông 
mạnh mẽ nên dòng vốn sẽ có xu hướng dịch chuyển và được 
đưa ra nền kinh tế. Do đó, việc “hấp thu” số TPCP sẽ không còn 
mạnh mẽ như hồi 6 tháng đầu năm. 

- Dòng vốn có xu hướng đi vào nền kinh tế hơn. Tăng trưởng 
tín dụng tháng 5 bắt đầu có dấu hiệu dương cho thấy tín dụng đã 
ấm dần lên và sẽ khơi thông mạnh trong thời gian tới. Điều này 
sẽ làm giảm nhu cầu mua TPCP của các ngân hàng. 

- Lãi suất huy động dài hạn cao hơn lợi suất TPCP. Lãi suất 
huy động kỳ hạn dài hiện giao động trong khoảng 10 – 14%/năm 
và có khả năng biến động phức tạp trong thời gian tới. Trong khi 
đó, lợi suất TPCP chỉ ở khoảng 9 – 10%/năm. Điều này khiến tỷ 
lệ trúng thầu của TPCP không cao như kỳ vọng. 
 

 Thông tin ngân hàng 
STB: Kể từ ngày 14/6, STB bổ nhiệm bà Dương Hoàng Quỳnh Như là 
thành viên HĐQT kiêm phó TGĐ và ông Phan Đình Tuệ làm phó TGĐ. 
CTG: Ngày 15/6, thống đốc NHNN ký quyết định bổ nhiệm ông Nghiêm 
Xuân Thành, phó tổng giám đốc Vietinbank, giữ chức Chánh văn phòng 
NHNN. 
SHB, HBB: Ngày 15/6, NHNN đã có văn bản số 3651/NHNN – 
TTGSNH chấp thuận nguyên tắc sáp nhập NH Habubank vào NH SHB. 
ABB: Ngày 15/6, Ngân hàng An Bình công bố triển khai dịch vụ ngân 
hàng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ SME. Dịch vụ được 
phát triển với sự tư vấn của IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng thế 
giới tập trung phát triển khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi. 
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STB: Kết thúc tuần giao dịch 11 – 16/06, mã cổ phiếu STB đóng cửa ở 
mức 21.500 đồng/CP, giảm 3,59% so với phiên trước và giảm tới 13% 
so với cuối tuần trước. Đây là mã cổ phiếu ngân hàng có mức giảm 
nhiều và mạnh nhất với 5 phiên giảm điểm liên tiếp. Giá cổ phiếu STB 
giảm mạnh diễn ra sau khi UBCKNN quyết định xử phạt 3 tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến việc mua bán cổ phiếu STB (khối lượng giao 
dịch chiếm hơn 5% vố cổ phần Sacombank) nhưng không công bố 
thông tin. Tuy nhiên, việc công khai xử phạt diễn ra sau các hành vi 
mua – bán tới hơn 3 tháng. Điều này khiến nhà đầu tư lo ngại về sự 
minh bạch trong hoạt động tại Sacombank và góp phần khiến giá cổ 
phiếu STB giảm mạnh trong tuần vừa qua. 
Tình hình giao dịch thỏa thuận của STB vẫn diễn ra mạnh trong tuần 
này. Đặc biệt, trong phiên giao dịch ngày 13/06, khối lượng giao dịch 
thỏa thuận của STB đạt 14,8 triệu cổ phiếu, tương đương 371 tỷ đồng. 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm  

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin cậy, 

có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này. 

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân 
tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

 
FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ 
thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra. 

 
Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cố phiếu này có thể được xem 

tại https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức. 
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