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Biến động giá cổ phiếu niêm yết 

 

Mã 
CP 

Đầu 
tuần 

Cuối 
tuần 

+/- %+/- 

ACB 25,8 25,7 -0,1 -0,4% 

CTG 21 20,5 -0,5 -2,4% 

EIB 18,2 17,9 -0,3 -1,6% 

HBB 5,3 5,1 -0,2 -3,8% 

MBB 14,8 14,8 0,0 0,0% 

NVB 7,8 8 0,2 2,6% 

SHB 10 9,9 -0,1 -1,0% 

STB 25,1 25,4 0,3 1,2% 

VCB 30,6 29,6 -1,0 -3,3% 

ACB 25,8 25,7 -0,1 -0,4% 

CTG 21 20,5 -0,5 -2,4% 

EIB 18,2 17,9 -0,3 -1,6% 
Nguồn: HOSE, HASTC 

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN TUẦN 28/05 – 01/06 
 

 Thông tin ngành 

1. 5 tháng đầu năm 2012, huy động và cung tiền tăng nhưng tín 

dụng giảm. 

Theo thông tin từ phiên họp Chính phủ tháng 5 vừa qua, tính đến 
cuối tháng 5; Tổng phương tiện thanh toán ước tăng 4,47%, tổng số 
dư tiền gửi tại các TCTD tăng 5,42% so với 31/12/2012. Trong khi 
đó, tăng trưởng tín dụng ước tính âm 0,89%.  

 
Nguồn: NHNN 

 
Như vậy so với cùng kỳ 2011, hoạt động ngân hàng có nhiều điểm 
đáng lưu ý. Cụ thể: 
 
- Tổng số dư tiền gửi tại các TCTD 5 tháng đầu năm 2012 tăng 

mạnh 5,42% so với mức tăng 1,40% cùng kỳ 2011. Điều này 
cho thấy trong bối cảnh kinh tế suy thoái, tình hình chi tiêu của 
người dân đã bắt đầu giảm lại. Người có tiền chủ động gửi tiền 
vào ngân hàng để hưởng lãi suất thay vì đem số tiền đó ra đầu 
tư hay tiêu dùng. Điều này tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động 
sản xuất của các doanh nghiệp.  
“Chỉ số tồn kho tháng 5/2012 tăng gần 30%. Mặc dù có thấp hơn 
so với mức tăng trên 30% của 2 tháng trước, tuy nhiên tồn kho 
tháng 5 vẫn tăng cao hơn nhiều so với mức tăng 14,6% của cùng 
kỳ 2011. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 
tháng đầu năm 2012 tăng 20% so với mức tăng trên 22% của 
cùng kỳ năm trước”.  

  TỔNG HỢP THÔNG TIN NGÀNH NGÂN HÀNG 

   Cập nhật ngày : 02/06/2012 
 

Màu trắng, size 15, Bold 

Size 18 , Bold, Màu xanh 

dương đậm 

mailto:anhtt@fpts.com.vn
http://www.fpts.com.vn/


 

 

BÁO CÁO CẬP NHẬT 
 

 

09/05/2011 

09/05/2011 

 

 

2 

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) 

Như vậy, dư nợ tăng mạnh trong khi tín dụng giảm đang cho 
thấy mối lo ngại về viễn cảnh tăng trưởng của nền kinh tế. Tình 
hình kinh tế diễn biến xấu đang ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin 
của người tiêu dùng. Nếu không kịp thời khôi phục lại niềm tin và 
sức mua của thị trường thì dù nỗ lực tăng cung tiền cũng sẽ khó 
khơi thông được tín dụng chảy vào nền kinh tế. Nếu nguồn vốn 
bị ứ đọng trong hệ thống rất có thể sẽ trở thành rủi ro tác động 
ngược lại đến tình hình hoạt động của các ngân hàng. 
 

- Tổng phương tiện thanh toán 5 tháng đầu năm 2012 ước 
tăng 4,47% so với mức tăng 1,57% của cùng kỳ năm trước. 
Trong khi đó, tổng phương tiện thanh toán 4 tháng đầu năm 
chỉ tăng 2,97%. Như vậy, chỉ riêng trong tháng 5/2012, tổng 
phương tiện thanh toán đã tăng lên rất mạnh.  
 
4 tháng đầu năm NHNN đã hút ròng mạnh trên thị trường mở. 
Cụ thể, tháng 1 hút về 80 ngàn tỷ, tháng 2 (111 ngàn tỷ đồng), 
tháng 3 (34,5 ngàn tỷ đồng), tháng 4 (42,15 ngàn tỷ đồng). Song 
song với đó, trong 4 tháng đầu năm thì NHNN cũng đã thu gom 
ngoại tệ từ các NHTM ước tính khoảng 7,8 – 8 tỷ USD (tương 
đương 161 – 162 ngàn tỷ đồng). Như vậy, hoạt động bơm hút 
của NHNN trong 4 tháng đầu năm là khá nhịp nhàng. 
Trong tháng 5 NHNN đã bơm ra thị trường tổng cộng 712 tỷ 
đồng. Tháng 5, NHNN cũng đã đáo hạn khoảng 23 ngàn tỷ tín 
phiếu cùng 156 tỷ đồng tiền lãi. Tính sơ bộ trong tháng này đã có 
khoảng gần 24 ngàn tỷ đồng được cung ứng ra thị trường. Như 
vậy, tín phiếu đáo hạn cộng với khoản bơm ròng trong tháng 5 
được xem là nhân tố khiến tổng phương tiện thanh toán tháng 5 
tăng đột biến qua đó góp phần làm cung tiền 5 tháng đầu năm 
2012 tăng 4,47%.  
Tổng phương tiện thanh toán tăng mạnh sẽ bắt đầu có tác động 
đến hệ thống NHTM trong các tháng tới. Thanh khoản trong hệ 
thống ngân hàng tiếp tục dồi dào sẽ tạo điều kiện cho NHNN đẩy 
nhanh tiến trình hạ lãi suất huy động và cho vay để hỗ trợ nền 
kinh tế.   
 

- Tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm âm 0,89% so với 
mức tăng gần 7% của cùng kỳ năm trước. Đây là chỉ số quan 
trọng cho thấy năng lực hấp thu vốn của nền kinh tế vẫn còn rất 
yếu. Để tìm hướng giải quyết, tại cuộc họp giữa NHNN với nhóm 
14 NHTM lớn (G14) vào sáng 31/5 đã cho biết thông tin về khả 
năng tiếp tục giảm thêm 1 – 2% lãi suất trong thời gian tới. Theo 
đó, dự đoán đến cuối tháng 6/2012, lãi suất huy động kỳ hạn trên 
1 tháng sẽ giảm từ 11% về 10% và tiến tới giảm về còn 9% vào 
cuối năm. Đây có thể là mức giảm cuối cùng của NHNN trong 
năm 2012. Ngoài ra, trần lãi suất cho vay cũng sẽ được giảm 
tương ứng, về 12 – 13%, đồng thời mở rộng thêm các đối tượng 
được hỗ trợ lãi suất. Theo đó, chứng khoán và BĐS là 2 lĩnh vực 
sẽ được NHNN cho phép hỗ trợ lãi suất. Như vậy, có vẻ như tiến 
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trình hạ lãi suất của NHNN đã diễn ra nhanh hơn kế hoạch hồi 
đầu năm. Điều này được xem là phù hợp trong bối cảnh lạm 
phát tiếp tục tăng thấp trong khi lãi suất cho vay vẫn đang quá 
cao so với năng lực hoạt động của các DN.  
Nếu các giải pháp của chính phủ phát huy tác dụng nhanh thì có 
thể cải thiện hoạt động tín dụng và góp phần tăng trưởng tín 
dụng cho các ngân hàng. Qua đó sẽ từ từ tháo gỡ khó khăn cho 
các doanh nghiệp cũng như hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, nếu 
chính sách phản ứng chậm thì rất có thể các ngân hàng vẫn sẽ 
tiếp tục cho vay mượn lẫn nhau hay tìm cách mua tín phiếu, 
TPCP. Trong bối cảnh Nợ xấu tăng nhanh thì tín dụng đóng 
băng cũng là mối rủi ro lớn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 
của các ngân hàng.  
 

Một số thông tin đáng chú ý khác; 
2. Tính đến ngày 2/6, lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm. Kỳ vọng 

tiếp tục giảm lãi suất. 
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm giảm 0,02% xuống còn 9,61%. Lợi 
suất trái phiếu 2 năm giảm 0,1% xuống còn 8,94%. Tính cả tháng 5, 
lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 5 năm lần lượt giảm 1,81% và 
1,05%. Việc lợi suất trái phiếu giảm cho thấy kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp 
tục giảm trong thời gian tới. 
 
3. Ngày 29/5 Chính phủ huy động thành công 3.250 tỷ đồng 

TPCP. Lãi suất trúng thầu thấp nhất 8,9%/năm. 
Đối tượng tham gia hầu hết vẫn là các NHTM. Điều này cho thấy 
tình trạng bí đầu ra của các ngân hàng. Do đó các ngân hàng đang 
tích cực mua vào TPCP để vừa giải quyết vốn đang ứ đọng vừa có 
tài sản thanh khoản để có thể đem ra tái thế chấp khi cần.  

 
4. 10 ngân hàng cho DNNN vay nhiều nhất. 
Theo số liệu của Đề án tái cơ cấu DNNN của Bộ tài chính công bố 
thì tính đến tháng 9/2011, các DNNN đã vay của các ngân hàng 
trong hệ thống khoảng 415.347 tỷ đồng, tương đương 16,9% tổng 
dư nợ cả nước. Trong đó, 12 tập đoàn nhà nước vay 218.738 tỷ 
đồng, chiếm 8,76%. Tiêu biểu, PVN nợ 72,3 ngàn tỷ, EVN (62,8 
ngàn tỷ), Vinacomin (20,5 ngàn tỷ), Vinashin (19,6 ngàn tỷ). 
Trong số các ngân hàng cho vay thì CTG, BIDV, VCB và Agribank là 
những ngân hàng chiếm tỷ trọng cho vay lớn nhất, chiếm tới 67%, 
tương đượng 277.763 tỷ đồng.  
Trong bối cảnh các DNNN đang bộc lộ nhiều yếu kém về mặt quản 
lý và hoạt động thì rủi ro Nợ xấu từ các khoản cho vay này có thể sẽ 
ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của các ngân hàng.  
 

No Ngân hàng Tổng dư nợ Cho vay DNNN Tỷ lệ % 

1 Agribank              443.567             23.953  5,4% 

2 Vietinbank              293.434           106.845  36,4% 
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3 BIDV              293.937             91.190  31,0% 

4 Vietcombank              209.417             55.775  26,6% 

5 ACB              102.809               3.316  3,2% 

6 Sacombank                80.539               3.677  4,6% 

7 Eximbank                74.663               9.000  12,1% 

8 Techcombank                63.451               2.939  4,6% 

9 MB                59.044             13.857  23,5% 

10 SCB                43.734                   800  1,8% 

 
Tổng          2.162.335           317.335  14,7% 

 
 
5. NHNN sẽ lập công ty mua bán nợ trong hệ thống ngân hàng. 
Cùng nằm trong nội dung cuộc họp của NHNN với G14, NHNN sẽ có 
kế hoạch mua lại khoảng 100 ngàn tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD) nợ 
xấu trong hệ thống. Đây được xem là giải pháp nhằm góp phần tái 
cơ cấu các khoản tín dụng của các NHTM và làm tăng chất lượng tài 
sản Nợ của các ngân hàng. Dự kiến, các NHTM quốc doanh như 
VCB, CTG hay BIDV sẽ là những đối tượng được NHNN ưu tiên 
mua lại nợ xấu.  

 
 

 Thông tin ngân hàng 

AnBinhBank: 22/5 HNX công nhận ngân hàng An Bình là thanh viên 
giao dịch TPCP tại HNX. 

ACB: 28/5 Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công 
an TP.Cần Thơ đề nghị truy tố Đặng Thị Long Hương (cộng tác viên 
ACB) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 29 tỷ đồng của ACB. 

CTG: 29/5 CTG khai trương chi nhánh thứ 2 tại Berlin, CHLB Đức. 

SCB: 31/5 SHB cho biết sẽ bổ sung thêm 3 thành viên vào HĐQT. Như 
vậy, sau khi tiến hành hợp nhất, ngân hàng này tiếp tục cơ cấu lại 
HĐQT. 

STB: 1/6 STB thay thế Tổng giám đốc Trần Xuân Huy để tham gia 
HĐQT STB đồng thời bổ nhiệm ông Phan Huy Khang, hiện là phó TGĐ, 
giữ chức vụ TGĐ. 

NVB: 3/6 NVB tổ chức ĐHCĐ 2011. Tại ĐH NVB thông báo việc tạm 
hoãn chia cổ tức 2011. HĐQT NVB cho rằng trước diễn biến phức tạp  
trên thị trường tiền tệ, khoản lợi nhuận giữ lại này có thể giúp NVB ứng 
phó kịp thời đối với tình trạng nợ xấu cũng như hỗ trợ thanh khoản cho 
ngân hàng. HĐQT NVB cam kết sau 3 tháng theo dõi, nếu tình hình tiến 
triển tốt sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để công bố kế hoạch chia cổ tức 
năm 2011. 
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Giao dịch cổ đông nội bộ và những người liên quan: 

DN Người giao dịch Quan hệ 
Giao 

dịch 

Số 

lượng 
Thời gian 

Số lượng 

CP sau 

GD 

STB 
Ông Tô Thanh 
Hoàng 

Chồng phó 
TGĐ 

Bán 
90.000 

CP 
24/05-

25/05/2012 
120.617 

CP 
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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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