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Biến động giá cổ phiếu niêm yết 

Mã 
CP 

Đầu 
tuần 

Cuối 
tuần 

+/- %+/- 

ACB 25,6 25,6 0,00    0,0% 

CTG 19,9 20,5  0,60  3,0% 

EIB 17,7 18,1  0,40  2,3% 

HBB 4,9 5,3  0,40  8,2% 

MBB 14,4 14,6  0,20  1,4% 

NVB 8,0 8,0 0,00    0,0% 

SHB 9,1 9,5  0,40  4,4% 

STB 24,9 25  0,10  0,4% 

VCB 28,2 30,1  1,90  6,7% 
 

 

Số phiên tăng/giảm/đứng giá trong tuần 

 
Tăng Giảm Đứng giá 

ACB 2 2 1 

CTG 2 1 2 

EIB 3 1 1 

HBB 2 2 1 

MBB 2 2 1 

NVB 0 0 5 

SHB 2 3 0 

STB 2 2 1 

VCB 3 1 1 

Nguồn: HOSE, HASTC 

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN TUẦN 04 – 08/06 

 

 Thông tin thị trường 

1. Tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6, tỷ giá USD tăng kịch trần. 

Tỷ giá USD sau một thời gian giao dịch ổn định đã bất ngờ tăng mạnh 
vào tuần đầu tiên của tháng 6. Ngày 4/6, tỷ giá USD bán ra tại VCB và 
EIB là 20.950 VND/USD, tăng 50 – 60 đồng so với ngày 1/6. Bước sang 
ngày 6/6, tỷ giá USD bán ra đã được các ngân hàng nâng lên kịch trần 
so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng của NHNN (20.828). Tính đến 
sáng ngày 8/6, VCB vẫn giữ nguyên giá bán USD ở mức 21.036 trong 
khi EIB đã giảm xuống còn 21.025.  

Như vậy, tỷ giá USD giao dịch trong tuần đầu tiên của tháng 6 đã tăng 
146 đồng so với cuối tháng 5. So với cuối năm 2011, tỷ giá này không 
có sự thay đổi. Tỷ giá USD của các NHTM tăng trong khi tỷ giá liên ngân 
hàng vẫn được NHNN giữ ổn định ở mức 20.828 trong suốt một thời 
gian khá dài (từ 23/12/2011 đến nay) khiến nhiều người cho rằng sắp tới 
Việt Nam có thể phải đối mặt với một đợt áp lực mới về tỷ giá. 

Tỷ giá giao dịch (USD bán ra) của các ngân hàng  
(2 tuần gần nhất) 

 
Nguồn: SBV, VCB, EIB 

Tổng hợp một số nhân tố tác động đến sự biến động của tỷ giá: 

 Yếu tố hỗ trợ tỷ giá ổn định; 

- CPI tiếp tục tăng thấp. Chỉ số CPI tháng 5/2012 tăng 0,18% so 
với tháng trước. Tổng cộng 5 tháng đầu năm 2012, CPI của Việt 

  TỔNG HỢP THÔNG TIN NGÀNH NGÂN HÀNG 

   Cập nhật ngày : 08/06/2012 
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Dự trữ ngoại hối của Việt Nam 

 

Nguồn: ADB 

 

Tỷ giá USD/VND thường chịu tác động 
bởi yếu tố thời vụ 

Nguồn: NHNN 

 

 

 

 

Nam mới chỉ tăng 2,78%. Như vậy lạm phát mục tiêu 2012 dưới 
10% là có thể đạt được. Chỉ số CPI tăng thấp góp phần củng cố 
giá trị tiền đồng. 

- Nhập siêu giảm mạnh. Nhập siêu 5 tháng đầu năm 2012 đạt 
622 triệu USD, bằng 1,5% kim ngạch xuất khẩu. Mức nhập siêu 
này thấp hơn rất nhiều so với con số 6,6 tỷ nhập siêu (bằng 19% 
kim ngạch xuất khẩu) trong 5 tháng đầu năm 2011. Nhập siêu 
giảm mạnh góp phần hỗ trợ cho tiền đồng khi áp lực về nhu cầu 
ngoại tệ để thanh toán các đơn hàng nhập khẩu đã giảm đi rất 
nhiều. 

- Dự trữ ngoại hối được bổ sung. 5 tháng đầu năm, dự trữ 
ngoại hối của Việt Nam đã tăng hơn 30% so với cuối năm 2011. 
Căn cứ vào số liệu của ADB, dự trữ ngoại hối tính đến cuối năm 
2011 của Việt Nam ở khoảng 13,5 tỷ USD, tương đương 1,5 
tháng nhập khẩu. Như vậy, 5 tháng đầu năm, dự trữ ngoại hối đã 
được bổ sung thêm khoảng gần 4 tỷ USD, lên mức gần 18 tỷ 
USD, tương đương hơn 2 tháng nhập khẩu. Dự trữ ngoại hối 
được được bổ sung góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc 
tế qua đó giúp ổn định tỷ giá USD/VND. 

 Yếu tố tác động làm tăng tỷ giá; 

- Do yếu tố thời vụ. Giữa và cuối năm là thời điểm đáo hạn nhiều 
hợp đồng vay ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa. Do đó, tỷ giá 
USD có xu hướng tăng trong tháng 6 nhằm đáp ứng nhu cầu 
mua ngoại tệ để trả nợ của doanh nghiệp.  

- Lãi suất tiền đồng tiếp tục giảm, dòng vốn có xu hướng 
chảy vào vàng và ngoại tệ. 5 tháng đầu năm, NHNN đã tiến 
hành 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND kỳ hạn trên 1 
tháng từ 14% về 11%. Tiếp tục đà giảm lãi suất để hỗ trợ nền 
kinh tế, bắt đầu từ ngày 11/6/2012, NHNN tiếp tục giảm trần lãi 
suất huy động VND kỳ hạn trên 1 tháng từ 11% về còn 9%/năm 
đồng thời quy định lãi suất cho vay là 13%/năm. Như vậy, chỉ 
trong vòng chưa đến 6 tháng của năm 2012, NHNN đã tiến hành 
bốn lần giảm lãi suất huy động tổng cộng 5%. Đợt giảm lần này 
được xem là nhanh và gấp rút cho thấy động thái lo lắng của 
chính phủ trước tình hình sản xuất khó khăn, kinh tế bắt đầu đi 
vào vùng suy thoái. Về khía cạnh tỷ giá, lãi suất tiền đồng về 9% 
sẽ làm giảm sức hút gửi tiền bằng VND. Người có tiền sẽ ưu tiên 
lựa chọn gửi bằng USD (hay mua vàng) hơn do tính ổn định và 
xu hướng lên giá so với tiền đồng.  

- Nếu kinh tế phục hồi, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của DN 
sẽ tăng mạnh. Nhập siêu 5 tháng đầu năm giảm một phần do 
kim ngạch xuất khẩu giảm tốc. Nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 
43,5 tỷ USD, tuy có cao hơn so cùng kỳ 2011 (41,3 tỷ USD) 
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Vốn FDI giải ngân (triệu USD) 

 

Nguồn: TCTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhưng mức tăng đã chậm lại. Cụ thể, tăng trưởng hàng hóa 
nhập khẩu 5 tháng đầu năm chỉ đạt 6,6% so với mức tăng 29,7% 
của cùng kỳ năm trước. Do đó, nếu kinh tế các tháng còn lại có 
dấu hiệu phục hồi thì nhu cầu nhập khẩu hàng hóa sẽ tăng mạnh 
trở lại qua đó gây áp lực lên tỷ giá. Ngoài ra, nhiều mặt hàng 
xuất khẩu của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu 
nhập khẩu như thức ăn chăn nuôi, thép, xi măng, may mặc… Do 
đó, nếu chủ trương của Chính phủ  muốn hỗ trợ các DN xuất 
khẩu, về cơ bản cũng sẽ góp phần làm tăng tỷ giá. 

- Vốn FDI giải ngân giảm. Theo Tổng cục thống kê, tổng vốn đầu 
tư FDI tính đến 20/5/2012 của Việt Nam ước đạt 5,3 tỷ USD, 
bằng 68,2% cùng kỳ năm trước. Vốn FDI giải ngân ước đạt 4,5% 
tỷ USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Như vậy, vốn đầu tư nước 
ngoài đang tiếp tục suy giảm do những lo ngại về tình hình kinh 
tế bất ổn của Việt Nam. Điều này góp phần hỗ trợ xu hướng tăng 
của tỷ giá. 

- Chính sách tiền tệ nới lỏng quá nhanh, nguy cơ CPI tái bùng 
phát sẽ tiếp tục gây áp lực mất giá lên tiền đồng. Tăng 
trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm ước tính âm 0,89%. Căn cứ 
vào số liệu của UBGSTC, tổng dư nợ tín dụng năm 2011 là 
2.484.780 tỷ đồng thì dư nợ cho vay 5 tháng đầu năm của Việt 
Nam đang thấp hơn so với thời điểm cuối năm 2011 khoảng 22 
ngàn tỷ đồng. Theo đại biểu quốc hội Nguyễn Du Lịch, nếu tăng 
trưởng tín dụng đạt mục tiêu khoảng 12% thì từ nay đến cuối 
năm sẽ có khoảng 50 ngàn tỷ đồng mỗi tháng được đẩy ra thị 
trường. 

- Đầu tư công và các gói kích cầu góp phần cung thêm tiền 
đồng ra nền kinh tế. Về mặt đầu tư công, trong số 180 ngàn tỷ 
đầu tư công trong năm 2012 thì chính phủ mới giải ngân được 
60 ngàn tỷ. Như vậy, dưa địa còn lại của đầu tư công là 120 
ngàn tỷ. Cộng thêm khoảng 38 ngàn tỷ đồng TPCP, ước tính mỗi 
tháng chính phủ sẽ bơm ra nền kinh tế khoảng hơn 30 ngàn tỷ 
nữa. Ngoài ra, còn một lượng tiền lớn sẽ được bơm ra thông 
qua việc thành lập công ty mua bán nợ của NHNN (khoảng 100 
ngàn tỷ), các gói kích cầu, khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm thuế 
cho doanh nghiệp ước tính lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng… 

 Quan điểm cá nhân; 

Tỷ giá có dấu hiệu tăng kịch trần trong thời gian vừa qua có thể chỉ 
phản ánh nhu cầu mua ngoại tệ của các DN để thanh toán các khoản 
nợ do nhập khẩu hàng hóa. Tỷ giá tăng trong tuần đầu tiên của tháng 6 
cũng bị tác động bởi thông tin tiếp tục giảm lãi suất của NHNN. Nhu cầu 
nắm giữ USD sẽ tăng lên do tính ổn định và xu hướng lên giá so với 
tiền đồng qua đó làm tăng tỷ giá. Vì thời gian thể hiện đợt tăng của tỷ 
giá chưa dài (mới bắt đầu tăng mạnh từ ngày 4/6) nên chưa thể kết 
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luận về khả năng có sự biến động lớn trên thị trường ngoại hối. 

Tuy nhiên, căn cứ vào một số nhân tố tác động ở phía trên, tôi cho 
rằng khả năng từ đây đến cuối năm tiền đồng sẽ tiếp tục chịu áp 
lực mất giá. Áp lực này sẽ tăng dần từ đây đến hết năm 2012.  

Nguyên nhân chính là do tác động của chính sách tiền tệ và tài khóa 
nới lỏng. Việc đưa một lượng lớn cung tiền từ đây đến cuối năm để hỗ 
trợ cho tăng trưởng kinh tế có thể tăng chỉ số CPI từ đó gây áp lực lên 
tỷ giá. Mặc dù Chính phủ đã tích cực gom mua USD trong suốt 5 tháng 
đầu năm, tuy nhiên ước tính 7 tháng còn lại của năm 2012 sẽ có một 
lượng cung tiền đồng tăng đột biến được đưa ra nền kinh tế. Thông 
thường, chỉ số CPI có độ trễ so với chính sách tiền tệ (khoảng 3 – 6 
tháng). Nếu chính phủ đẩy quá nhanh quá trình nới lỏng chính sách tiền 
tệ thì rất có khả năng chỉ số CPI sẽ tăng mạnh vào cuối năm 2012 và 
thậm chí được đẩy sang năm 2013. Mặt khác, khi kinh tế bắt đầu phục 
hồi thì kim ngạch nhập khẩu cũng sẽ có xu hướng tăng mạnh. Nguyên 
nhân là do tình hình tiêu thụ (hàng hóa nhập khẩu) trong nước phục hồi 
và nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất 
trong nước hay xuất khẩu tăng mạnh. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu về 
ngoại tệ thanh toán qua đó qua đó gây áp lực lên tỷ giá VND/USD.  

Tổng hợp một số nhận định: 

Theo nhận định của một số chuyên gia và tổ chức kinh tế trong và ngoài 
nước thì tỷ giá cả năm 2012 sẽ có xu hướng tăng và VND tiếp tục mất 
giá so với đồng USD. Cụ thể: 

- ANZ dự báo, tỷ giá USD/VND của Việt Nam cả năm 2012 sẽ duy trì 
ở mức 21.400 VND/USD, tăng 3,88% so với mức bình quân năm 
2011 là 20.600 VND/USD. 

- Trái ngược với sự suy giảm mạnh trong năm 2011 của VND, HSBC 
nhận định, năm 2012, VND sẽ tương đối ổn định. 

- UBGSTC nhận định năm 2012, Việt Nam không chịu sức ép phá giá 
VND. Mức điều chỉnh tăng tỷ giá VND/USD có thể khoảng 4 – 5% là 
hợp lý. 

- Chủ tịch Ernst & Young: Đồng Việt Nam sẽ giảm giá 3% trong năm 
2012, ở mức 21.700 VND/USD. 

2. NHNN thông báo về điều chỉnh lãi suất bắt đầu từ 11/6. 

Thông tư số 19/2012/TT – NHNN ngày 8/6/2012 thông báo về việc 
điều chỉnh lãi suất của NHNN. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với 
tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 2%/năm; lãi suất tối 
đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng 
là 9%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối 
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Lãi suất liên ngân hàng (14/5 – 6/8) 

Nguồn: Bloomberg 

đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 9,5%; lãi suất 
tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do TCTD, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường. 

Thông tư số 20/2012/TT – NHNN ban hành cùng ngày quy định về trần 
lãi suất cho vay của các TCTD kể từ ngày 11/6, theo đó: lãi suất cho 
vay ngắn hạn bằng VND tối đa là 13%/năm. Riêng Quỹ tín dụng nhân 
dân cơ sở ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa là 
14%/năm. 

Bối cảnh hạ lãi suất; 

- CPI tăng thấp nhưng kinh tế có dấu hiệu suy thoái. Lạm phát 5 
tháng đầu năm 2012 chỉ tăng 2,78% và khả năng kiểm soát mức 
tăng CPI 2012 dưới 10% là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, kinh tế 
đang tăng trưởng chậm lại và có dấu hiệu suy thoái. Tình hình kinh 
doanh của các DN gặp khó khăn trong khi tỷ lệ tồn kho đang tăng 
cao, số lượng DN phá sản, giải thể, ngưng hoạt động tăng đột biến. 
Các DN vẫn đang chịu chi phí lãi vay cao và khả năng khó tiếp cận 
với vốn vay với lãi suất hợp lý. Do đó, chủ trương hạ lãi suất nhanh 
và mạnh lần này của NHNN cho thấy việc đẩy mạnh các nỗ lực của 
Chính phủ nhằm giải quyết các khó khăn trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh qua đó đảm bảo kinh tế đạt mức tăng trưởng ổn định, 
hợp lý.  

- Việc hạ lãi suất lần này có ý nghĩa lớn đối với các NHTM. Tăng 
trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm vẫn âm. Điều này cho thấy các 
ngân hàng đang vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai hoạt 
động tín dụng. Nếu tình trạng này kéo dài, không những các doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng mà bản thân các NHTM cũng bị tác động. 
Ngoài ra, tỷ lệ Nợ xấu trong hệ thống NHTM đã tăng mạnh trong 5 
tháng đầu năm. Theo thống đốc NHNN, nợ xấu 5 tháng đầu năm ở 
khoảng 10%, tăng tới 2,33 lần so với tỷ lệ nợ xấu mà NHNN công 
bố hồi cuối năm 2011 là 3,3%. Như vậy, ước tính tổng nợ xấu trong 
hệ thống ngân hàng Việt Nam 5 tháng đầu năm ở khoảng 250 ngàn 
tỷ đồng, tăng thêm gần 170 ngàn so với cuối năm 2011. Tỷ lệ nợ 
xấu tăng cùng hoạt động tín dụng khó khăn sẽ là những nhân tố ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. 

Việc hạ lãi suất lần này cũng được NHNN tính toán dựa trên việc 
đảm bảo tính ổn định của hệ thống; 

- Thanh khoản hệ thống vẫn ổn định. Kết thúc ngày 6/8, lãi suất 
liên ngân hàng tiếp tục giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm 
ở mức 1,4%/năm, giảm 3% so với cuối tuần trước. Lãi suất liên 
ngân hàng 1 tháng còn 4,15%, giảm 5% so với ngày hôm qua và so 
với tuần trước. Lãi suất 1 năm cũng giảm về 10%/năm so với mức 
giao dịch 10,7%/năm hồi cuối tuần trước. Như vậy, lãi suất liên ngân 
hàng tiếp tục hạ cho thấy thanh khoản của hệ thống vẫn tiếp tục ổn 
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định. Điều này tạo cơ sở cho việc hạ lãi suất trên thị trường. 

- Về cơ bản đã khoanh vùng và sẽ giải quyết nhanh chóng các 
NHTM yếu kém. Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về 
đề án tái cấu trúc nền kinh tế chiều 8/6, thống đốc NHNN đã thông 
báo đã có phương án xử lý 9 NHTM yếu kém. Tuần qua, NHNN 
cũng đã thông qua phương án xử lý 2 trong số các ngân hàng này. 
NHNN đảm bảo việc xử lý 9 ngân hàng này sẽ được thông qua 
trong tháng 6/2012. Như vậy về cơ bản, những ngân hàng yếu kém 
đã hoàn toàn được “cách ly”. Do đó, việc hạ lãi suất lần này khó tạo 
nên cuộc đua vượt rào lãi suất của các ngân hàng nhỏ. 

Đánh giá tác động của đợt hạ lãi suất; 

- Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Lãi suất huy động và cho vay điều 
chỉnh về 9%/năm và 12%/năm sẽ giúp tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp và góp phần tăng trưởng tín dụng. Do đó, dự báo quý 
3 và quý 4, tình hình kinh tế sẽ bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc và khả 
quan hơn so với đầu năm. 

- Lãi suất giảm mạnh góp phần tháo gỡ nút thắt nợ nần của 
nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các DN Bất động sản (BĐS). Lãi 
suất giảm làm giảm chi phí vay qua đó góp phần tái cơ cấu các 
khoản nợ vay và giảm dần tỷ lệ Nợ xấu. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số lo ngại; 

- Lãi suất giảm quá nhanh và mạnh có thể gây ra một số rủi ro cho 
nền kinh tế. Do CPI có độ trễ so với chính sách tiền tệ nên nếu nới 
lỏng cung tiền quá nhanh và mạnh trong lúc này có thể là mối rủi ro 
lớn làm tăng chỉ số CPI những tháng cuối năm 2012 và năm 2013. 

- Chính sách tiền tệ nới lỏng với cường độ lớn trong bối cảnh kinh tế 
khó khăn, thị trường tiêu thụ giảm sút rất có thể gây nên tình trạng 
ùn ứ vốn trong nền kinh tế. Điều này tạo cơ hội cho dòng vốn tiếp 
tục chảy mạnh vào thị trường BĐS và gây khó khăn cho trong việc 
cơ cấu lại thị trường này. Rủi ro từ BĐS giá cao vẫn sẽ tiếp tục tồn 
tại và gây bất ổn đến nền kinh tế. 

Ảnh hưởng của việc hạ lãi suất đến các kênh đầu tư; 

Lãi suất hạ sẽ làm giảm nhu cầu gửi tiền đồng tiết kiệm của người dân. 
Người có tiền sẽ lựa chọn những kênh đầu tư khác có hiệu suất sinh lời 
kỳ vọng cao hơn như chứng khoán, vàng hay ngoại tệ.  

Đối với kênh vàng, xu hướng giá vàng thế giới giảm mạnh từ đầu năm 
đến nay khiến nhu cầu đầu tư vào kênh này có phần bị chững lại. Một 
số có nhu cầu mua vàng để dự trữ hay để bảo toàn vốn. Tuy nhiên, quy 
định nghiêm ngặt trên thị trường vàng cũng góp phần làm giảm nhu cầu 
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Chỉ số Vnindex 

(từ đầu năm đến 8/6/2010) 
 

 
Nguồn: HOSE 

 

 

 

 

 

 

Khối lượng giao dịch thỏa thuận cổ 
phiếu STB (2/5 – 8/6) 

 
Nguồn: HOSE 

nắm giữ của người dân.  

Đối với kênh đầu tư vào đồng đô la, lãi suất tiền đồng giảm có thể sẽ 
lái dòng tiền tiết kiệm từ tiền đồng sang đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, dự 
đoán với biên độ biến động tỷ giá 2012 là không lớn, khoảng 2 – 3%, 
cộng thêm những quy định quản lý nghiêm ngặt trên thị trường ngoại 
hối thì việc thu hút dòng vốn vào ngoại tệ là không đáng kể.  

Đối với thị trường chứng khoán, chủ trương của NHNN là không 
dùng tiền của chính sách tiền tệ để đưa vào TTCK. Tuy nhiên, những 
tác động gián tiếp đến kênh đầu tư này là rất hiện hữu. Mặc dù 5 tháng 
đầu năm, tình hình kinh tế vĩ mô chưa cho thấy nhiều dấu hiệu cải thiện 
rõ rệt. Tuy nhiên, chỉ số Vnindex tính đến ngày 8/6/2012 đóng cửa ở 
432,9 điểm, tăng 23% so với cuối năm 2011. Khối lượng và giá trị giao 
dịch từ đầu năm đến nay bình quân đạt 75,32 triệu CP/phiên tương 
đương 1.191 tỷ đồng/phiên, tăng 136% về khối lượng và 64% về giá trị 
giao dịch so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy có một dòng tiền 
lớn đang chảy vào TTCK trong những tháng đầu năm 2012 và giúp thị 
trường đi lên.  

Dự báo trong thời gian tới, khi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, lãi 
suất huy động không còn hấp dẫn thì sẽ có thêm dòng tiền mới 
tham gia vào thị trường qua đó góp phần duy trì tăng trưởng cho 
TTCK.     

 Thông tin hoạt động của các ngân hàng 

STB:  

Ngày 7/6, UBCKNN ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm chế độ báo cáo và công bố 
thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu STB. Cụ thể; 

- Xử phạt Công ty đầu tư tài chính Sài gòn Á châu. Ngày 1/3/2012, 
Công ty đã mua 21.913.623 cổ phiếu STB, chiếm tỷ lệ 5,01% cổ 
phần Sacombank nhưng không thông báo về sở hữu cổ đông lớn. 

- Xử phạt Công ty đầu tư Sài gòn Exim. Ngày 9/1/2012, Công ty đã 
mua 50.355.510 cổ phiếu STB, chiếm 5,17% cổ phần Sacombank 
nhưng không thông báo về sở hữu cổ đông lớn.  

- Ông Trần Phát Minh. Ngày 24/2/2012 đã mua vào 1.544.520 cổ 
phiếu STB, nâng số cổ phần sở hữu lên 48.819.777 cổ phiếu, chiếm 
5,01% cổ phần Sacombank nhưng không thông báo về sở hữu cổ 
đông lớn.  

Tuần này, STB tiếp tục giao dịch thỏa thuận 115.603.737 cổ phiếu, 
tương đương 2.890,1 tỷ đồng, chiếm 12% tổng khối lượng cổ phiếu STB 
đang lưu hành trên thị trường. Như vậy, kể từ tháng 5 đến nay, khối 
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lượng cổ phiếu STB giao dịch thỏa thuận trên thị trường là 201.205.402 
cổ phiếu, tương đương 5.003,3 tỷ đồng, chiếm 20,66% khối lượng cổ 
phiếu STB đang lưu hành trên thị trường. 

AGRB: Không cổ phần hóa Agribank trong 5 năm tới. 

Trong phiên thảo luận về Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, NHNN chủ 
trương tiếp tục cổ phần hóa các ngân hàng nhà nước, ngoại trừ 
Agribank thì trong vòng 5 năm tới kiên quyết không cổ phần hóa. 

BIDV:  

Công bố Báo cáo tài chính Q1/2012. 

Chỉ tiêu 2011 Q1.2012 
Q1 so 2011 
(tỷ đồng) 

Q1 so 2011 
(%) 

Tổng TS 405,755  419,111       13,356  3% 

Huy động KH 240,508  248,724          8,216  3% 

Cho vay KH     288,080   295,706          7,626  3% 

Vốn điều lệ        12,948       14,291          1,343  10% 

Nguồn: BCTC của BIDV 

Nhìn chung các chỉ tiêu về tổng tài sản, huy động và cho vay trong quý 
1/2012 có tăng (khoảng 3%) so với cuối năm 2011. Lợi nhuận sau thuế 
quý 1 của ngân hàng đạt 1.402 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 
trước. Đáng lưu ý là nợ xấu có xu hướng tăng nhanh. Nợ nghi ngờ 
trong quý 1 đạt 608 tỷ đồng, tăng 45% so với cuối năm 2011 trong khi 
nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 624 tỷ đồng, tương đương mức tăng 
22%, đạt 3.438 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ thuộc nhóm 3 – 5 trong 
quý 1 của BIDV đạt khoảng 9 ngàn tỷ đồng, chiếm 3% tổng dư nợ.  

BIDV dự kiến sẽ niêm yết trên HOSE trong tháng 7/2012, chậm hơn so 
với kế hoạch, dự kiến ngày 26/6, với lý do: Chờ báo cáo tài chính 6 
tháng đầu năm để có thểm nhiều thông tin về tài chính của ngân hàng 
cho các cổ đông trước khi đưa cổ phiếu chính thức niêm yết. 

BIDV, CTG:  

S&P nâng triển vọng tín nhiệm của BIDV và CTG từ ổn định lên tích 
cực. Việc nâng mức tín nhiệm cho thấy S&P đánh giá cao vai trò của 2 
ngân hàng này trong hệ thống ngân hàng Việt Nam đồng thời tin tưởng 
vào khả năng hỗ trợ ngành ngân hàng của Chính phủ Việt Nam.  

MHB:  



 
 

 

BÁO CÁO CẬP NHẬT 
 

 

09/05/2011 

09/05/2011 

 

 

14 

www.fpts.com.vn 

Ngành ngân hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ty cổ phần Cao su Đồng Phú  (HOSE : DPR)      

    

 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

Ngày 8/6/2012, Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL (MHB) tổ chức ĐHCĐ 
2012. Đây là lần tổ chức đại hội đầu tiên sau 1 năm cổ phần hóa của 
MHB. Hiện tại MHB vẫn là NHTMCP quốc doanh với việc Nhà nước 
năm tới 91,26% vốn cổ phần.  

Kế hoạch 2012, lợi nhuận của MHB ước đạt 200 tỷ đồng, tăng 75,42% 
so với năm 2011. Hệ số an toàn vốn (CAR) ước đạt 9% so với mức 
14,77% trong năm 2011. Tỷ lệ Nợ xấu 2012 kiểm soát ở quanh mức 3% 
so với 2,31% trong năm 2011. 

EIB:  

Ông Mitsuaki Shiogo trở thành Phó tổng giám đốc phụ trách khối CNTT 
của EIB từ ngày 6/6. Trước đây, ông Shiogo từng đảm nhận vai trò tư 
vấn cao cấp cho khối Công nghệ thông tin. Theo định hướng hoạt động 
trong tương lai, cơ cấu kinh doanh của EIB sẽ được dịch chuyển từ đối 
tượng khách hàng doanh nghiệp sang khách hàng cá nhân dựa trên 
nền tảng CNTT và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. EIB còn liên kết 
với công ty JRIA (một công ty con của SMBC) trong việc nâng cấp hệ 
thống corebanking. Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) 
của Nhật Bản đang nắm giữ 185,33 triệu CP, tương đương 15% vốn cổ 
phần của EIB. 

EIB: Tăng trưởng tín dụng tháng 5 đạt 2,4% trong khi đó tăng trưởng tín 
dụng 4 tháng đầu năm là -4,6%. Ngày 6/6 cũng diễn ra lễ ký kết đối tác 
chiến lược với Air Mekong. Theo đó, EIB sẽ tham gia góp 11% vốn điều 
lệ vào Air Mekong. 

TCB:  

Ngày 31/5, Ngân hàng Techcombank đã nhận được 2 giải thưởng quốc 
tế từ Tạp chí Asian Banking & Finace bao gồm: (1) Ngân hàng nội địa 
quản lý tiền tệ tốt nhất tại Việt Nam năm 2012 và (2) Ngân hàng nội địa 
tài trợ thương mại tốt nhất tại Việt Nam năm 2012. 
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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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