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Bước vào năm thứ 3 của giai đoạn tái cấu trúc, ACB đã có 

những bước đi khá ổn định trong việc kiểm soát nợ xấu và cải 

thiện khả năng sinh lời. Tuy nhiên những tồn đọng trong quá 

khứ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của NH trong 

2 - 3 năm tới.  

6 tháng đầu năm 2016, trong bối cảnh khả quan chung của cả 
ngành NH, các hoạt động cốt lõi của ACB cũng có sự cải thiện 
đáng kể: qui mô tổng tài sản tăng 10%, huy động tăng 8,6% trong khi 
tín dụng đạt 16,6%, đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2012,  LN 
trước thuế tăng 13%, hoàn thành 55% kế hoạch cả năm.   

Tỷ lệ An toàn vốn (CAR) lành mạnh là điểm cộng của ACB. Tuy 
nhiên, để đảm bảo CAR cổ đông sẽ phải hi sinh cổ tức tiền mặt trong 
vòng 2 năm tới. 

Các chỉ số sinh lời đang dần được cải thiện. Song thị trường ngân 
hàng bán lẻ đã dần trở nên khó khăn hơn khi có sự tham gia của các 
NH lớn. 

Vấn đề chính của ACB vẫn nằm trong khối nợ xấu có liên quan 
đến nhóm 6 công ty của ông Nguyễn Đức Kiên hiện vẫn đang 
xếp vào Nợ nhóm 2 và chưa trích lập đầy đủ.Tài sản đảm bảo 
(TSĐB) cho khoản nợ là cổ phần của các NH niêm yết và chưa niêm 
yết, Trái phiếu của các công ty BĐS. 

Theo quan điểm của chúng tôi, Ban lãnh đạo NH khá tích cực trong 
việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng để thu hồi lại các khoản nợ này. 
Tuy nhiên, vướng mắc lại đến từ việc NH Nhà nước hạn chế đối tác 
nhận chuyển nhượng là cổ đông nước ngoài, nhóm cổ đông trục lợi 
hoặc hạn chế gia tăng tình trạng sở hữu chéo. Do đó ACB thừa nhận 
đang gặp khó trong việc lựa chọn đối tác phù hợp với chủ trương của 
NHNN. Ngoài ra, những rủi ro của thị trường BĐS cũng sẽ ảnh 
hưởng đến giá trị còn lại của khối TSBĐ này. 

Theo quan điểm của chúng tôi, các khoản nợ này sẽ tiếp tục có tác 
động rất lớn đến kết quả kinh doanh của ACB trong giai đoạn 2016 – 
2018. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc cho đến khi có những thông 
tin rõ ràng hơn liên quan đến việc thu hồi nợ Chúng tôi đưa ra khuyên 
nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu ACB với giá mục tiêu trong 1 năm là 
20.000 VNĐ/cổ phiếu. 

 

Ngày 26/08/2016 

Trần Khánh Hiền 

hien.trankhanh@vndirect.com.vn 
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Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 20.900 

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 17.300 

KLGDBQ (3thg) 123.081 

Thị giá vốn (tỷ VNĐ) 16.691 

SL CP đang lưu hành (tr) 938 

Free float (%) 15 

Beta 0,52 

 

Cổ đông lớn 
Tên cổ đông                            % sở hữu 

Standard Chartered  15 

Connaught Investors 7,26 

Dragon Financial Holding 6,81 

Trần Hùng Huy (CTHĐQT) 3,07 
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Tổng trích lập dự phòng (tỷ) (977) (884) (1,422) (1,650)

LN ròng (tỷ) 952 1,028 1,209 1,366

Tăng trưởng LN ròng 15.2% 8.0% 17.5% 13.1%

LN trên cổ phiếu 1,015 1,097 1,227 1,262

Giá trị sổ sách/cp 13,221 13,637 14,215 14,127

ROAE 7.6% 8.2% 8.8% 8.9%
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Là một trong những NH bán lẻ tiên phong tại Việt Nam 

Được thành lập từ tháng 6/1993, ACB là một trong số ít NH tại thời 

điểm đó hướng tới mô hình bán lẻ với đối tượng phục vụ là khách 

hàng cá nhân và Doanh nghiệp vừa và nhỏ. ACB đã cung cấp những 

dịch vụ tiên phong tại Việt Nam như: phát hành thẻ tín dụng quốc tế, 

cho cá nhân vay mua nhà, mở sàn giao dịch vàng. Cổ phiếu ACB 

được niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội từ ngày 21/22/2006. 

Tháng 5/2005, NH Standard Chartered Bank trở thành cổ đông chiến 

lược của ACB khi mua 8,74% vốn cổ phần và 8,76% trái phiếu. Đến 

tháng 5/2008, Standard Chartered Bank tiếp tục nâng sở hữu lên 

15% cổ phiếu và 15,8% trái phiếu khi mua lại khoản đầu tư của Công 

ty Tài chính Quốc tế IFC.  

Sự kiện tháng 8/2012 và hoạt động kinh doanh vàng của ACB 

Phải nói rằng hoạt động kinh doanh vàng là tác nhân chủ chốt ảnh 

hưởng đến sự thăng trầm của ACB. Năm 2003, ACB là NH đầu tiên 

nhận được sự chấp thuận của NHNN cho phép kinh doanh vàng tài 

khoản nước ngoài dựa trên sự chênh lệch giá vàng trong nước và 

thế giới. Tháng 5/2007, ACB mở sàn giao dịch vàng và triển khai sản 

phẩm huy động vàng cho các nhà đầu tư cá nhân với qui mô giao 

dịch thời kỳ đỉnh cao đạt khoảng 8.000 tỷ đồng mỗi ngày.  

Tuy nhiên, tháng 8/2012 ông Nguyễn Đức Kiên và hàng loạt cựu 

lãnh đạo bị bắt cùng với sự tăng vọt của giá vàng thế giới, đã khiến 

người gửi đồng loạt rút vàng, dẫn đến trạng thái vàng của ACB cũng 

như các NH đang huy động vàng rơi xuống tỷ lệ âm 40% (vàng tài 

sản > vàng huy động). Khi những tác động tiêu cực đã vượt khỏi tầm 

kiểm soát, NH Nhà nước ban hành Thông tư 38/2012 qui định về 

đóng trạng thái vàng âm vào ngày 28/12/2012. Việc đóng trạng thái 

vàng đã làm tổng tài sản của ACB sụt giảm 37%, đồng thời NH phải 

ghi nhận khoản lỗ lên đến 1.864 tỷ đồng cuối năm 2012. Tại thời 

điểm này vàng trạng thái của NH còn khoảng 10.000 lượng. 

ACB đang bước vào năm thứ 3 của giai đoạn tái cấu trúc 

Cùng với đội ngũ lãnh đạo hoàn toàn mới và sự giúp đỡ của đối tác 

chiến lược, ACB đang tích cực thực hiện tái cơ cấu hệ thống và siết 

chặt các qui định quản lý rủi ro nhằm đưa hoạt động kinh doanh 

quay trở lại bình thường. Những nỗ lực của NH đã được Moody’s 

đánh giá cao khi nâng mức triển vọng tín nhiệm từ “B3” lên “B2” với 

nhận xét “ổn định” từ tháng 10/2015. 

PHÂN TÍCH CAMEL 

1. Chỉ tiêu an toàn vốn 

Không trả cổ tức bằng tiền mặt trong vòng 2 năm tới để đảm 

bảo CAR 

ACB là một trong số ít NH luôn duy trì CAR cao hơn trung bình 

ngành trong 3 năm gần đây và được Fitch đánh giá cao về cách thức 

xây dựng hệ thống quản trị theo các chuẩn mực của Basel. ACB bắt 

đầu triển khai áp dụng Basel II từ đầu năm 2015 bằng cách xác thực 

mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ để thấm định khả năng sẵn sàng 

đáp ứng của NH nhằm kiểm soát liên tục các hoạt động và nhận diện 

ACB có chỉ số CAR 2015 cao hơn trung bình 
nhóm các NH niêm yết 
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rủi ro từ sớm. Qua đó CAR của ACB có xu hướng giảm dần từ 

14,3% vào Q1/2015 xuống còn 12,1% tại thời điểm Q2/2016. 

Trong nửa cuối năm 2016 và năm 2017, NH đề ra kế hoạch cải thiện 
CAR với lộ trình như sau: 

 Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% trong năm 2016 và bán 
ra 665 tỷ đồng cổ phiếu quỹ; ước tính sẽ giúp CAR tăng 
thêm 1%. 

 Ban lãnh đạo đảm bảo cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thấp 
nhất là 10% mỗi năm nhưng sẽ tiếp tục không chia cổ tức 
bằng tiền mặt trong năm 2017. 

 Phát hành 6000 tỷ đồng Trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 10 năm, 
trong đó 2000 tỷ đồng đã hoàn thành vào tháng 6/2016 giúp 
CAR tăng thêm 134 điểm cơ bản; 1000 nghìn tỷ tiếp theo sẽ 
phát hành vào Q4/2016 và 3000 tỷ đồng sẽ được triển khai 
vào năm 2017. 

ACB chưa thực hiện tăng vốn kể từ năm 2009 vì vậy đợt tăng vốn 
lần này là phù hợp và cần thiết. Chúng tôi đánh giá kế hoạch này 
của ACB là tương đối hợp lý vừa đảm bảo mục tiêu phát triển của 
NH vừa bảo đảm quyền lợi của cổ đông.  

2. Chất  lượng tài sản 

Tổng tài sản của ACB tăng trưởng với tốc độ cao, trung bình hơn 

50% mỗi năm trong những năm 2006 - 2011.Sự kiện tháng 8/2012 

xảy ra đi cùng với qui định đóng trạng thái vàng âm của NHNN đã 

buộc ACB phải rút tiền để mua vàng trả lại người gửi, dẫn đến việc 

qui mô tổng tài sản của NH sụt giảm 40% trong giai đoạn 2012 – 

2013. Từ 2014, tổng tài sản dần tăng trưởng dương trung bình 

8%/năm tuy nhiên vẫn chưa thể quay trở lại thời kỳ đỉnh cao ngày 

trước. 

Cơ cấu tài sản sinh lời từ có sự chuyển hóa sau sự kiện tháng 
8/2012 
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khác nhằm hưởng lợi lãi suất chênh lệch. Chính việc này đã dẫn đến 

các khoản nợ trong vụ án Huyền Như và NH Xây dựng.  

Sau tháng 8/2012, giá trị tuyệt đối của cho vay khách hàng tăng 

chậm song do sụt giảm của hoạt động liên NH và huy động vàng nên 

tỷ trọng cho vay tăng lên đáng kể.  

Chất lượng tài sản đang được cải thiện song vẫn còn nhiều 

điều đáng lo ngại 

Sau cú tăng vọt ở giai đoạn 2012 -2013, nợ xấu của NH đang được 

kiểm soát bằng cách bán nợ cho VMAC vàmạnh tay trong việc trích 

lập dự phòng.Tại thời điểm 30/6/2016, tỷ lệ Trái phiếu VAMC chiếm 

1,7% trên tổng dư nợ, khá thấp so với nhóm NHTMCP Nhà nước 

như BID (3,5%), MBB(3,3%) nhưng vẫn cao hơn VCB (0,9%). Trong 

giai đoạn2013 – 2015, NH sử dụng 40-45% lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh hàng năm để trích chi phí DPRR tín dụng, qua đó 

đẩy tỉ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh từ 67% cuối năm 2014 

lên 90% vào Q2/2016. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 

2016,NHđã xử lý xong bằng nguồn dự phòng khoản tiền gửi không 

có khả năng thu hồi 719 tỷ đồng tại Vietinbank (trong vụ án Huyền 

Như), vàkhoản nợ 312 tỷ đồng của Vinalines. 

Chúng tôi cho rằng vấn đề chính của ACB vẫn nằm trong khối nợ 

xấu được đề cập ở dưới đây. ACB tuyên bố họ có khả năng thu hồi 

được các khoản nợ này vì vậy một số khoản vẫn đang được xếp vào  

Nhóm 1 và Nhóm 2 và chưa được trích lập dự phòng đầy đủ. 

 252 tỷ VNĐ (tại thời điểm 31/12/2016 là 772 tỷ VNĐ): tiền 

gửi có kỳ hạn tại “Ngân hàng B” (GPBank). Ngày 7/4/2016, 

ACB đã nhận chuyển nhượng 500 tỷ VNĐ trái phiếu do một 

doanh nghiệp BĐS phát hành để cấn trừ 520 tỷ nợ tiền gửi 

có kỳ hạn. Đối với số dư còn lại, ACB đang tiếp tục thực hiện 

chuyển nhượng dự án BĐS do NH B nắm giữ. 

 400 tỷ VNĐ: tiền gửi có kỳ hạn tại “Ngân hàng C” (NH Xây 

dựng – VNCB) đã quá hạn lãi, sẽ được thu hồi hằng năm 

theo lộ trình của NHNN đã phê duyệt cho tới ngày 

30/9/2020. Khoản này được ACB phân loại vào Nợ nhóm 5 – 

Nợ có khả năng mất vốn, tổng số tiền trích lập hiện tại là 165 

tỷ VNĐ. 

 5.057 tỷ VNĐ (thời điểm 31/12/2016 là 5.767 tỷ VNĐ) là 

khoản nợ liên quan đến nhóm 6 công ty của ông Nguyễn 

Đức Kiên (gọi tắt là Nhóm G6). Tài sản đảm bảo (TSĐB) cho 

các khoản vay này bao gồm cổ phiếu niêm yết và chưa niêm 

yết, các dự án BĐS, thư bảo lãnh và tiền gửi tại ACB của 

các công ty trong nhóm G6. 

  

Tỷ lệ nợ xấu đang dần được kiểm soát 
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Cập nhật tình hình các khoản nợ liên quan đến nhóm G6 (tỷ VNĐ) 

 
   Nguồn: Báo cáo công ty, VNDIRECT 

Cập nhật chi tiết giá trị TSĐB (tỷ VNĐ) 

 
   Nguồn: Báo cáo công ty,VNDIRECT 

Theo lộ trình thu hồi nợ đã được NHNN phê duyệt, ACB đã đặt ra kế 

hoạch thu hồi hết số nợ này cho tới năm 2018với lộ trình lần lượt là 

814 tỷ VNĐ; 2.200 tỷ đồng; 1.816 và 1.000 tỷ đồng bắt đầu từ năm 

2015.Tuy nhiên trong năm 2015, ACB đã không thu hồi được đúng 

theo kế hoạch phải trích lập 751 tỷ đồng cho riêng khoản này. Vì vậy 

NH đặt lại kế hoạch thu hồi hoặc trích lập 1.000 tỷ cho năm 

2016.Trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi ghi nhận NH đã thu hồi được 

gần 100 tỷ VNĐ và trích lập 500 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch 

của cả năm. 

Chúng tôi cho rằng Ban lãnh đạo NH khá tích cực trong việc tìm 

kiếm đối tác chuyển nhượng để thu hồi lại các khoản nợ này. Tuy 

nhiên, vì phần lớn TSĐB cho các khoản nợ này là cổ phần của các 

NH niêm yết và chưa niêm yết vì vậy vướng mắc lại đến từ việc NH 

Nhà nước hạn chế đối tác nhận chuyển nhượng là cổ đông nước 

ngoài, nhóm cổ đông trục lợi hoặc hạn chế gia tăng tình trạng sở 

hữu chéo. Do đó ACB thừa nhận đang gặp khó trong việc lựa chọn 

đối tác phù hợp với chủ trương của NHNN.Theo quan điểm của 

chúng tôi, các khoản nợ này sẽ tiếp tục có tác động rất lớn đến kết 

quả kinh doanh của ACB trong giai đoạn 2016 – 2018.  

3. Quản trị 

Mô hình quản trị độc lập và sự thay đổi bộ máy lãnh đạo sau sự 

kiện tháng 8/2012 

Năm 2008, ông Trần Mộng Hùng và ông Nguyễn Đức Kiên, 2 thành 

viên sáng lập kỳ cựu, đồng từ nhiệm vị trí trong HĐQT của ACB để 

nhường chỗ cho 2 thành viên viên độc lập. Khái niệm “Thành viên 

HĐQT độc lập” trong cơ cấu quản trị NH được cụ thể hóa tại ACB đã 

thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường tại thời điểm đó vì đây có thể 

xem như là một mô hình quản trị mới theo hướng hiện đại, chuyên 

nghiệp và khách quan. 

Các khoản nợ

Giá trị tại 

30/6/2016 Đã trích lập

Giá trị ròng 

còn lại Ghi chú

Dư nợ cho vay 1,716        66             1,650           

Xếp vào Nợ nhóm 2 – Nợ cần chú ý, với tỷ lệ trích lập dự phòng 5% trên dư nợ cho 

vay sau khi trừ đi giá trị khấu trừ của TSĐB

Trái phiếu của 4 công 

ty trong nhóm G6         2,689 1,361        1,328           

Xếp loại Nợ nhóm 2,  tỷ lệ trích lập dự phòng 5% trên số dư TP sau khi trừ đi giá trị 

khấu trừ của TSĐB. Đồng thời, Năm 2015 và 6 tháng đầu năm, NH đã trích lập lần 

lượt là 751 tỷ và 500 tỷ VNĐ cho số dư nợ ko thu hồi được theo lộ trình. 

Các khoản phải thu 

khác           652            354               298 Trích lập dự phòng tỷ lệ 30% trên số dư các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2014

Tổng cộng 5,057        1,781        3,276           

Loại tài sản Phương pháp xác định Giá trị tại 31/12/2015 Giá trị tại 30/06/2016 % tăng/(giảm) giá

Cổ phiếu niêm yết Giá chào mua 2,139                           1,961                         -8.3%

Cổ phiếu chưa niêm yết và vốn góp

  Giá trị sổ sách 562                             564                            0.4%

Giá thị trường BĐS 76                               76                              0.0%

Mô hình định giá 247                             393                            59.1%

Giá chuyển nhượng gần nhất 1,497                           1,386                         -7.4%

Các khoản phải thu Giá trị sổ sách 101                             101                            0.0%

Thư bảo lãnh của NH khác Giá trị 300                             300                            0.0%

Tiền gửi tại ACB Giá trị 43                               39                              -8.9%

Tổng cộng                            4,965                          4,820 -2.9%

Tỷ lệ TSĐB/Giá trị nợ ròng 96%
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Tuy nhiên, mọi người đều ngầm hiểu rằng Hội đồng sáng lập bao 

gồm ông Hùng (Chủ tịch) và ông Kiên (Phó Chủ tịch) mới là trung 

tâm quyền lực đóng vai trò quan trọng trong những sách lược của 

ACB. Điểm thú vị là theo Luật các TCTD thì Hội đồng sáng lập lại 

không có trong cấu trúc của NH và sẽ không thuộc phạm vi điều 

chỉnh nếu có vấn đề xảy ra với NH. Thực tế, NHNN đã có văn bản 

yêu cầu ACB giải thể Hội đồng này từ tháng 5/2012. 

Sự kiện tháng 3/2012 đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn bộ máy lãnh 

đạo của ACB cùng với sự trở lại của ông Trần Mộng Hùng dưới sự 

ủng hộ của các cổ đông lớn. Tuy nhiên, với sự trở lại này thì mô hình 

quản trị của ACB lại mang dáng dấp “gia đình trị” khi ông Trần Hùng 

Huy (con ông Hùng) đang giữ vị trí Tân Chủ tịch HĐQT còn bà Đặng 

Thu Thủy (vợ ông Hùng) là thành viên HĐQT. 

4. Khả năng sinh lời 

Cấu trúc thu nhập của ACB đang dần phụ thuộc vào hoạt động 

tín dụng truyền thống 

Sự thay đổi cơ cấu tài sản sinh lời đã dẫn đến sự chuyển dịch về cấu 

trúc thu nhập.Trước đây, ACB được đánh giá là NH có cơ cấu thu 

nhập khá đa dạng với thế mạnh về dịch vụ thẻ, cho vay tiêu dùng 

cũng như kinh doanh vàng và ngoại hối. Tuy nhiên, hiện nay một 

phần lớn trích lập DPRR cho nợ xấu nhóm G6 được ghi nhận vào 

mục lỗ chứng khoán đầu tư, vì vậy thu nhập ngoài lãi đang chiếm tỷ 

trọng khá thấp 16% nếu so với VCB (27%) và STB (22%). NH đang 

kỳ vọng tăng tỷ trọng này lên 25% tới năm 2020 bằng những hành 

động cụ thể như: ở dịch vụ khách hàng VIP, đẩy mạnh giao dịch tự 

động và phát triển các sản phẩm NH liên kết (ví dụ như 

bancainsurance – liên kết bảo hiểm). 

Hoạt động tín dụng của ACB chỉ thực sự quay trở lại kể từ năm 2014 

với mức tăng trưởng 8,5%. Năm 2015, NH bắt đầu đẩy mạnh tín 

dụng lên sát trần 15% do NHNN phân bổ. Năm nay, trần tín dụng áp 

cho ACB là 18%, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm, NH đã đẩy mạnh 

hoạt động cho vay lên 16%, trong đó tín dụng bán lẻ là động lực tăng 

trưởng chính với mức tăng ấn tượng 18%. 

Là NH bán lẻ tiên phong song đang bị cạnh tranh quyết liệt 

ACB là một trong những NH bán lẻ tiêu biểu và điều này thể hiện rõ 

trong cơ cấu cho vay với 50% là khách hàng cá nhân và 48% là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cấu trúc này tạo ưu thế cho NH trong việc 

triển khai tín dụng bán lẻ cũng như lợi thế khi áp dụng chuẩn Basel II 

do qui định hệ số rủi ro của tín dụng cá nhân thấp. Cấu trúc dư nợ 

cho vay mà NH đang tập trung hướng tới là 55-60% thuộc về KH cá 

nhân, DN vừa và nhỏ chiếm khoảng 30-32%, còn lại là các tổ chức 

tài chính khác.  

Tuy nhiên, gần đây ACB bắt đầu cảm nhận được sức ép khi các 

NHTMCP Nhà nước qui mô lớn cũng đang tích cực nhảy vào sân 

chơi này. Chúng tôi nhận thấy ACB đang mất dần lợi thế trong một 

vài lĩnh vực được xem là tiên phong như: phát hành thẻ và cho vay 

tiêu dùng.Để giành lại thị phần, NH đang đẩy mạnh đầu tư mở rộng 

mạng lưới, đào tạo cán bộ và nâng cấp CNTT.Tháng 7 vừa qua, 

ACB đã chính thức bước chân vào cuộc đua phục vụ khách hàng cá 

nhân cao cấp khi triển khai dịch vụ ACB Privilege Banking dành cho 

Tỷ trọng thu nhập lãi tăng dần theo hoạt 
động tín dụng 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Cơ cấu dư nợ cho vay tập trung vào khách 
hàng cá nhân và SMEs 

 

Source: VNDIRECT 
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KH có tiển gửi trên 2 tỷ đồng trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, chúng 

tôi đánh giá bước đi này của ACB là khá chậm so với các NH bán lẻ 

khác như VP Bank, Techcombank khi sản phẩm này đã xuất hiện từ 

khá lâu. 

Chi phí hoạt động có xu hướng tăng nhẹ 

Chi phí hoạt động có xu hướng tăng nhẹ từ năm 2014 do NH đang 

tích cực đầu tư vào CNTT và thay đổi nhận diện thương hiệu. Cụ 

thể, NH đã đầu tư 400 tỷ VNĐ trong năm 2014 và tiếp tục chi khoảng 

200 tỷ đồng trong 3 năm tiếp theo để nâng cấp corebanking từ TCBS 

đã sử dụng 14 năm lên DNA. Bên cạnh đó, NH cũng phát động chiến 

dịch thay đổi nhận diện thương hiệu trong giai đoạn 2015 – 2017 với 

tổng chi phí khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, thu hồi nợ cũng đang 

tốn một khoản chi phí 200 tỷ VNĐ mỗi năm do NH đang outsourcing 

các công tác liên quan đến thu hồi nợ khó đòi. 

Khả năng sinh lời đang dần hồi phục sau năm 2012 

Các chỉ số sinh lời của NH đang cải thiện rất tích cực sau giai đoạn 

2012. Tỷ lệ lãi cận biên có sự tiến bộ đáng kể song vẫn nằm trong 

nhóm trung bình do từ trước đến nay ACB không có lợi thế về chi phí 

vốn. Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn tương đốithấp 15%, so với VCB 

(28%), MBB (31%) và STB (16%).  

So sánh các NH có cùng qui mô 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

5. Thanh khoản và Độ nhạy cảm rủi ro đối với thị trường 

Nhìn chung, với 77% ACB đang duy trì tỉ lệ thanh khoản khá an toàn 

so với các ngưỡng qui định của NHNN. Tuy nhiên, theo nhìn nhận 

của Ban lãnh đạo, NH vẫn chưa tối ưu hóa được nguồn vốn huy 

động do còn vướng vào các khoản nợ xấu. Vì vậy trong tương lai, 

NH có kế hoạch đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhằm nâng LDR lên 

mức xấp xỉ 80%. 

KẾT QUẢ KINH DOANH Q2/2016 VÀ DỰ BÁO CẢ NĂM 2016 

6 tháng đầu năm 2016, trong bối cảnh khả quan chung của cả 

ngành NH, các hoạt động cốt lõi của ACB cũng có sự cải thiện 

đáng kể: qui mô tổng tài sản tăng 10%, huy động tăng 8,6% trong 

khi tín dụng đạt 16,6%, đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2012. 

Trong đó động lực chính vẫn là mảng cho vay khách hàng cá nhân 

với đà tăng 18,9%. Chúng tôi nhận định, trong năm nay, NH chủ 

trương đẩy mạnh tín dụng ngay từ đầu năm nhằm tận dụng thị 

trường ngách (thay vì các NH thường giải ngân mạnh vào nửa cuối 

năm). 

Giá cổ 

phiếu Vốn hóa TT BVPS 2016 EPS 2016 P/B P/E ROA ROE

VND 26/08/2016 VND VND 2016 2016 TTM TTM

BID 16,300     55,725           10,664           1,324             1.53x 12.3x 0.7% 17.8%

CTG 17,800     16,691           14,891           1,227             1.20x 14.5x 0.8% 10.3%

VCB 55,000     146,575          19,444           1,884             2.83x 29.2x 0.9% 18.6%

MBB 15,100     24,631           15,474           1,656             0.98x 9.1x 1.1% 15.0%

STB 10,300     15,296           12,604           161                0.82x 64.0x 0.1% 1.3%

ACB 17,800     66,277           16,034           1,604             1.11x 11.1x 0.5% 12.2%

Trung bình 1.41x 0.7% 12.5%

Trung bình ngành loại trừ VCB 1.13x

Các chỉ số sinh lời 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

NIM 2.8% 3.5% 3.7% 2.9% 3.0% 3.3%

ROA 1.3% 1.3% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5%

ROE 21.7% 27.5% 6.4% 6.6% 7.6% 8.2%
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NIM cải thiện từ mức 3,1% trong nửa đầu năm ngoái lên 3,3% trong 

năm nay phần lớn nhờ tỷ trọng tiền gừi không kỳ hạn tăng từ 13,7% 

lên 14,5%. Thu nhập từ lãi tăng 19% trong khi thu nhập từ dịch vụ 

tăng 25%. Sở dĩ hoạt động kinh doanh ngoại hối có mức tăng ấn 

tượng 108% là do giá vàng trong nước đã tăng từ đầu năm đến nay 

trong khi số dư vàng trạng thái của ACB là 10.000 lượng được ghi 

nhận giá vốn ở mức thấp.Mặc dù các hoạt động cốt lõi của NH đang 

vận hành khá tốt, song chi phí hoạt động lại tăng mạnh 13,8% so với 

cùng kỳ năm trước, nên LN thuần trước DPRR giảm nhẹ 1,9%. Việc 

chi phí hoạt động tăng chúng tôi cũng đã đề cập ở trên chủ yếu liên 

quan đến đầu tư CNTT, thay đổi nhận diện thương hiệu và phát triển 

sản phẩm Ngân hàng ưu tiên. 

6 tháng đầu năm, NH mới chỉ thu hồi được hơn109 tỷ VNĐ nợ xấu 

(trong đó có 100 tỷ liên quan tới nhóm G6), còn khá xa so với lộ trình 

đã đề ra. Chi phí DPRR giảm giúp LNTT tăng 13%, hoàn thành 55% 

kế hoạch cả năm. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng đây không phải là 

điều đáng mừng vì phần lớn chi phí dự phòng của nhóm G6 có liên 

quan đến TSĐB là cổ phiếu và trái phiếu lại được ghi nhận vào 

khoản mục “lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư”. Mặt khác, 

chúng tôi đang kỳ vọng ACB sẽ tiếp tục trích lập nhiều hơn do những 

khó khăn trong việc bán TSĐB của nhóm G6 vẫn chưa được tháo 

gỡ. 

Dự phóng KQKD năm 2016 và 2017 

Chúng tôi dự phóng KQKD của ACB dựa trên những giả định chính 

như sau: 

Tăng trưởng tín dụng: hiện nay ACB đang đề xuất NHNN tăng trần 

tín dụng lên trên 18%. Trong bối cảnh NHNN đang thúc đẩy tín dụng 

như hiện nay thì việc xin phép “nới room tín dụng” là phần nhiều khả 

thi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận định ACB sẽ chủ động giảm tốc độ giải 

ngân lại vào nửa cuối năm 2016 nhằm tăng cường kiểm soát các 

khoản vay và xóa nợ xấu. Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ 

ở mức 19% trong năm nay. 

Tỷ lệ lãi cận biên (NIM): mặc dù nửa đầu năm nay, NIM cải thiện khá 

tốt ở mực 3,3% song chúng tôi cho rằng tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 

3,2% cho cả năm khi NH phát hành 3.000 tỷ VNĐ TP riêng lẻ với lãi 

suất 8,5%. Dự đoán NIM cũng sẽ dao động trong khoảng 3,1% – 

3,2% trong những năm tiếp theo. 

Chi phí hoạt động: Chúng tôi cho rằng, trong xu hướng cạnh tranh về 

công nghệ và mạng lưới như hiện nay thì việc đưa tỷ lệ CIR về trở lại 

mức 40% như giai đoạn trước năm 2012 là rất khó. Vì vậy chúng tôi 

ước tính tỷ lệ CIR trong những năm tiếp theo sẽ ở mức 62% và giảm 

nhẹ sau năm 2018 khi các chi phí liên quan đến việc xử lý nợ xấu từ 

nhóm G6 được loại trừ. 

Chi phí DPRR tín dụng: đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng 

đến các mô hình dự báo KQKD của ACB và cũng là yếu tố mà chúng 

tôi cho rằng thiếu tính chắc chắn nhất. 

 400 tỷ VNĐ tiền gửi tại NH Xây dựng (VNCB): theo lộ trình 

do NHNN phê duyệt, khoản 80 tỷ đồng mỗi năm (chưa bao 

gồm lãi 2%/năm) sẽ được trả lại cho ACB từ đây cho tới năm 

2020. ACB cũng sẽ chuyển khoản nợ này từ Nhóm 5 lên 

Nhóm 1, đồng nghĩa với việc 165 tỷ VNĐ đã trích lập (tại 
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30/6/2016) có khả năng được hoàn nhập. Tuy nhiên xét theo 

tiến độ xét xử của vụ án VNCB, chúng tôi thận trọng cho 

rằng việc trả nợ có thể bị trì hoãn đến năm 2017. 

 Nợ liên quan đến nhóm G6: Như chúng tôi đã đề cập ở trên, 

trong nửa cuối năm 2016 nếu ACB vẫn không hoàn thành 

được lộ trình thu nợ thì ngoài trích lập dự phòng chung, 

khoản trích lập cụ thể uớc tính sẽ phải tăng thêm 500 tỷ nữa, 

nâng tổng số trích lập trong năm lên xấp xỉ 1.400 tỷ VNĐ. 

Dựa vào các giả định trên chúng tôi ước tính LNTT năm 2016 và 

2017 lần lượt đạt 1.530 nghìn tỷ VNĐ (tăng 16,4%) và 1.730 tỷ VNĐ 

(tăng 13,1%). 

ĐỊNH GIÁ 

Phương pháp thu nhập thặng dư 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

RỦI RO 

Chúng tôi cho rằng những rủi ro liên quan đến ACB chủ yếu đến từ 

tài sản đảm bảo của các khoản nợ liên quan đến nhóm G6. Ngoài cổ 

phiếu của các NH, phần còn lại của các tài sản này là trái phiếu của 

các công ty BĐS vì vậy, việc tăng giảm trên thị trường BĐS sẽ có 

ảnh hưởng rất lớn đến giá trị còn lại của khối TSĐB này. 

Ngoài ra, từ những sự kiện xảy ra trong quá khứ, rủi ro quản trị cũng 

là một trong những rủi ro đáng được nhắc đến. Theo quan điểm của 

chúng tôi, mô hình quản trị hiện tại của ACB ít nhiều mang dáng dấp 

“gia đình trị”, tuy nhiên chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Ban 

lãnh đạo trong thời gian qua về việc minh bạch hóa thông tin cung 

cấp cho nhà đầu tư cũng như giảm đầu tư vào các tài sản mang tính 

rủi ro.  

Giả định 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Cuối kỳ

Lãi suất phi rủi ro 6.50% 6.40% 6.40% 6.30% 6.30% 6.30%

Phần bù rủi ro 6.75% 6.65% 6.55% 6.45% 6.35% 6.25%

Hệ số beta 0.52          0.52          0.52          0.52          0.52          0.52          

Chi phí vốn chủ sở hữu 10.01% 9.86% 9.81% 9.65% 9.60% 9.55%

Tăng trưởng dài hạn 4.48%

Vốn CSH đầu kỳ (tỷ VNĐ) 12,788       14,662       16,028       16,639       17,326       18,102       

ROE 9.45% 9.32% 9.48% 10.31% 11.19%

Thu nhập thặng dư (tỷ VNĐ) (72) (79) (53) 110 276 298

Giá trị hiện tại của TN thặng dư (tỷ VNĐ) (65)            (65)            (40)            76             174           5,886         

     Giá trị sổ sách hiện tại (tỷ VNĐ) 12,788       

     Tổng giá trị hiện tại của TN thặng dư (tỷ VNĐ) 5,967         

     Giá trị vốn chủ sở hữu (tỷ VNĐ) 18,754       

     Số cổ phiếu đang lưu hành (triệu) 937.7         

     Định giá hợp lý mỗi cổ phiếu (VNĐ) 20,000       
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Thu nhập lãi thuần 5,884 6,453 7,382

Thu nhập lãi suất ròng 337 1,313 1,512

Tổng lợi nhuận hoạt động 6,220 7,767 8,894

Tổng chi phí hoạt động (4,022) (4,815) (5,515)

LN trước dự phòng 2,199 2,951 3,380

Tổng trích lập dự phòng (884) (1,422) (1,650)

TN từ các Cty LK & LD

Thu nhập ròng khác

LN trước thuế 1,314 1,530 1,730

Thuế (286) (321) (363)

Lợi nhuận sau thuế 1,028 1,209 1,366

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 1,028 1,209 1,366

 

12-15A 12-16A 12-17A

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng tiền gửi khách hàng 13.1% 14.0% 13.0%

Tổng tăng trưởng cho vay khách hàng 15.2% 19.0% 17.0%

Tăng trưởng thu nhập lãi ròng 23.5% 9.7% 14.4%

Tăng trưởng LN trước dự phòng 0.3% 34.2% 14.5%

Tăng trưởng LN ròng 8.0% 17.5% 13.1%

Tăng trưởng các tài sản sinh lãi 13.8% 15.0% 13.8%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 1,097 1,227 1,262

Giá trị sổ sách/cp (VND) 13,637 14,215 14,127

Cổ tức / cp (VND) 0 0 0

Tăng trưởng EPS 8.0% 11.9% 2.8%

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Tổng cho vay khách hàng 134,032 159,498 186,612

Cho vay các ngân hàng khác

Tổng cho vay 134,032 159,498 186,612

Chứng khoán - Tổng cộng 40,863 42,906 45,052

Các tài sản sinh lãi khác 14,778 15,517 16,293

Tổng các tài sản sinh lãi 189,674 217,922 247,957

Tổng dự phòng (3,624) (4,021) (4,442)

Tổng cho vay khách hàng 132,491 157,664 184,467

Tổng tài sản sinh lãi ròng 186,049 213,900 243,515

Tiền mặt và các khoản tiền gửi 2,806 3,087 3,395

Tổng đầu tư 208 229 252

Các tài sản khác 12,394 13,633 14,996

Tổng tài sản không sinh lãi 15,408 16,949 18,644

Tổng tài sản 201,457 230,849 262,159

Nợ khách hàng 174,919 199,408 225,331

Dư nợ tín dụng 3,075 6,075 9,075

Tài sản nợ chịu lãi 177,994 205,483 234,406

Tiền gửi 5,179 5,283 5,388

Tổng tiền gửi 183,173 210,765 239,794

Các khoản nợ lãi suất khác 2,595 2,603 2,612

Tổng các khoản nợ lãi suất 185,768 213,368 242,405

Thuế TNDN hoãn lại

Các khoản nợ không lãi suất khác 2,901 2,819 3,725

Tổng nợ không lãi suất 2,901 2,819 3,725

Tổng nợ 188,669 216,187 246,130

Vốn cổ phần 9,377 10,315 11,346

Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0

Cổ phiếu quỹ (666) 0 0

Lợi nhuận giữ lại 1,702 1,973 2,308

Các quỹ thuộc VCSH 2,374 2,374 2,374

Vốn chủ sở hữu 12,788 14,662 16,028

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng vốn chủ sở hữu 12,788 14,662 16,028

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 201,457 230,849 262,159

12-15A 12-16A 12-17A

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 3.3% 3.2% 3.2%

Tỷ lệ chi phí thu nhập (64.7%) (62.0%) (62.0%)

Nợ xấu/ Tổng cho vay 1.3% 1.3% 1.4%

Nợ xấu/ Cho vay ròng 1.3% 1.3% 1.4%

LN/ TB cho vay 0.0% 0.0% 0.0%

Tổng tỷ lệ an toàn vốn 0.0% 0.0% 0.0%

Cấp tín dụng/ nguồn vốn 75.3% 77.6% 79.6%

Biên lợi và độ dàn trải

Thu nhập/ TS sinh lãi 7.9% 8.1% 8.2%

Chi phí cho các quỹ 4.7% 5.1% 5.2%

Lãi ròng/ Tài sản trung bình 3.1% 3.0% 3.0%

ROAE 8.2% 8.8% 8.9%
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày 
trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên 
sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố 
của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu 
trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những 
quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế 
và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo 
này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi 
hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển 
giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Phân tích 
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	LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
	Là một trong những NH bán lẻ tiên phong tại Việt Nam
	Được thành lập từ tháng 6/1993, ACB là một trong số ít NH tại thời điểm đó hướng tới mô hình bán lẻ với đối tượng phục vụ là khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp vừa và nhỏ. ACB đã cung cấp những dịch vụ tiên phong tại Việt Nam như: phát hành thẻ tín dụ...
	Tháng 5/2005, NH Standard Chartered Bank trở thành cổ đông chiến lược của ACB khi mua 8,74% vốn cổ phần và 8,76% trái phiếu. Đến tháng 5/2008, Standard Chartered Bank tiếp tục nâng sở hữu lên 15% cổ phiếu và 15,8% trái phiếu khi mua lại khoản đầu tư c...
	Sự kiện tháng 8/2012 và hoạt động kinh doanh vàng của ACB
	Phải nói rằng hoạt động kinh doanh vàng là tác nhân chủ chốt ảnh hưởng đến sự thăng trầm của ACB. Năm 2003, ACB là NH đầu tiên nhận được sự chấp thuận của NHNN cho phép kinh doanh vàng tài khoản nước ngoài dựa trên sự chênh lệch giá vàng trong nước và...
	Tuy nhiên, tháng 8/2012 ông Nguyễn Đức Kiên và hàng loạt cựu lãnh đạo bị bắt cùng với sự tăng vọt của giá vàng thế giới, đã khiến người gửi đồng loạt rút vàng, dẫn đến trạng thái vàng của ACB cũng như các NH đang huy động vàng rơi xuống tỷ lệ âm 40% (...
	ACB đang bước vào năm thứ 3 của giai đoạn tái cấu trúc
	Cùng với đội ngũ lãnh đạo hoàn toàn mới và sự giúp đỡ của đối tác chiến lược, ACB đang tích cực thực hiện tái cơ cấu hệ thống và siết chặt các qui định quản lý rủi ro nhằm đưa hoạt động kinh doanh quay trở lại bình thường. Những nỗ lực của NH đã được ...

	phân tích camel
	1. Chỉ tiêu an toàn vốn
	Không trả cổ tức bằng tiền mặt trong vòng 2 năm tới để đảm bảo CAR
	ACB là một trong số ít NH luôn duy trì CAR cao hơn trung bình ngành trong 3 năm gần đây và được Fitch đánh giá cao về cách thức xây dựng hệ thống quản trị theo các chuẩn mực của Basel. ACB bắt đầu triển khai áp dụng Basel II từ đầu năm 2015 bằng cách ...
	2. Chất  lượng tài sản
	Tổng tài sản của ACB tăng trưởng với tốc độ cao, trung bình hơn 50% mỗi năm trong những năm 2006 - 2011.Sự kiện tháng 8/2012 xảy ra đi cùng với qui định đóng trạng thái vàng âm của NHNN đã buộc ACB phải rút tiền để mua vàng trả lại người gửi, dẫn đến ...
	Trước năm 2012, cơ cấu tài sản sinh lời của NH ẩn chứa nhiều bất ổn khi tỷ trọng cho vay khách hàng chỉ chiếm tỷ trọng trung bình từ 35% - 41%, mức khá thấp so với các ngân hàng khác. Trong khi đó tiền gửi liên ngân hàng và hoạt động đầu tư lần lượt l...
	Sau tháng 8/2012, giá trị tuyệt đối của cho vay khách hàng tăng chậm song do sụt giảm của hoạt động liên NH và huy động vàng nên tỷ trọng cho vay tăng lên đáng kể.
	Chất lượng tài sản đang được cải thiện song vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại
	Sau cú tăng vọt ở giai đoạn 2012 -2013, nợ xấu của NH đang được kiểm soát bằng cách bán nợ cho VMAC vàmạnh tay trong việc trích lập dự phòng.Tại thời điểm 30/6/2016, tỷ lệ Trái phiếu VAMC chiếm 1,7% trên tổng dư nợ, khá thấp so với nhóm NHTMCP Nhà nướ...
	Chúng tôi cho rằng vấn đề chính của ACB vẫn nằm trong khối nợ xấu được đề cập ở dưới đây. ACB tuyên bố họ có khả năng thu hồi được các khoản nợ này vì vậy một số khoản vẫn đang được xếp vào  Nhóm 1 và Nhóm 2 và chưa được trích lập dự phòng đầy đủ.
	 252 tỷ VNĐ (tại thời điểm 31/12/2016 là 772 tỷ VNĐ): tiền gửi có kỳ hạn tại “Ngân hàng B” (GPBank). Ngày 7/4/2016, ACB đã nhận chuyển nhượng 500 tỷ VNĐ trái phiếu do một doanh nghiệp BĐS phát hành để cấn trừ 520 tỷ nợ tiền gửi có kỳ hạn. Đối với số dư cò�
	 400 tỷ VNĐ: tiền gửi có kỳ hạn tại “Ngân hàng C” (NH Xây dựng – VNCB) đã quá hạn lãi, sẽ được thu hồi hằng năm theo lộ trình của NHNN đã phê duyệt cho tới ngày 30/9/2020. Khoản này được ACB phân loại vào Nợ nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn, tổng số tiền t�
	 5.057 tỷ VNĐ (thời điểm 31/12/2016 là 5.767 tỷ VNĐ) là khoản nợ liên quan đến nhóm 6 công ty của ông Nguyễn Đức Kiên (gọi tắt là Nhóm G6). Tài sản đảm bảo (TSĐB) cho các khoản vay này bao gồm cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, các dự án BĐS, thư bảo lãn�
	Theo lộ trình thu hồi nợ đã được NHNN phê duyệt, ACB đã đặt ra kế hoạch thu hồi hết số nợ này cho tới năm 2018với lộ trình lần lượt là 814 tỷ VNĐ; 2.200 tỷ đồng; 1.816 và 1.000 tỷ đồng bắt đầu từ năm 2015.Tuy nhiên trong năm 2015, ACB đã không thu hồi...
	Chúng tôi cho rằng Ban lãnh đạo NH khá tích cực trong việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng để thu hồi lại các khoản nợ này. Tuy nhiên, vì phần lớn TSĐB cho các khoản nợ này là cổ phần của các NH niêm yết và chưa niêm yết vì vậy vướng mắc lại đến từ việ...
	3. Quản trị
	Mô hình quản trị độc lập và sự thay đổi bộ máy lãnh đạo sau sự kiện tháng 8/2012
	Năm 2008, ông Trần Mộng Hùng và ông Nguyễn Đức Kiên, 2 thành viên sáng lập kỳ cựu, đồng từ nhiệm vị trí trong HĐQT của ACB để nhường chỗ cho 2 thành viên viên độc lập. Khái niệm “Thành viên HĐQT độc lập” trong cơ cấu quản trị NH được cụ thể hóa tại AC...
	Tuy nhiên, mọi người đều ngầm hiểu rằng Hội đồng sáng lập bao gồm ông Hùng (Chủ tịch) và ông Kiên (Phó Chủ tịch) mới là trung tâm quyền lực đóng vai trò quan trọng trong những sách lược của ACB. Điểm thú vị là theo Luật các TCTD thì Hội đồng sáng lập ...
	Sự kiện tháng 3/2012 đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn bộ máy lãnh đạo của ACB cùng với sự trở lại của ông Trần Mộng Hùng dưới sự ủng hộ của các cổ đông lớn. Tuy nhiên, với sự trở lại này thì mô hình quản trị của ACB lại mang dáng dấp “gia đình trị” khi ...
	4. Khả năng sinh lời
	Cấu trúc thu nhập của ACB đang dần phụ thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống
	Sự thay đổi cơ cấu tài sản sinh lời đã dẫn đến sự chuyển dịch về cấu trúc thu nhập.Trước đây, ACB được đánh giá là NH có cơ cấu thu nhập khá đa dạng với thế mạnh về dịch vụ thẻ, cho vay tiêu dùng cũng như kinh doanh vàng và ngoại hối. Tuy nhiên, hiện ...
	Hoạt động tín dụng của ACB chỉ thực sự quay trở lại kể từ năm 2014 với mức tăng trưởng 8,5%. Năm 2015, NH bắt đầu đẩy mạnh tín dụng lên sát trần 15% do NHNN phân bổ. Năm nay, trần tín dụng áp cho ACB là 18%, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm, NH đã đẩy ...
	Là NH bán lẻ tiên phong song đang bị cạnh tranh quyết liệt
	ACB là một trong những NH bán lẻ tiêu biểu và điều này thể hiện rõ trong cơ cấu cho vay với 50% là khách hàng cá nhân và 48% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cấu trúc này tạo ưu thế cho NH trong việc triển khai tín dụng bán lẻ cũng như lợi thế khi áp dụng ...
	Tuy nhiên, gần đây ACB bắt đầu cảm nhận được sức ép khi các NHTMCP Nhà nước qui mô lớn cũng đang tích cực nhảy vào sân chơi này. Chúng tôi nhận thấy ACB đang mất dần lợi thế trong một vài lĩnh vực được xem là tiên phong như: phát hành thẻ và cho vay t...
	Chi phí hoạt động có xu hướng tăng nhẹ từ năm 2014 do NH đang tích cực đầu tư vào CNTT và thay đổi nhận diện thương hiệu. Cụ thể, NH đã đầu tư 400 tỷ VNĐ trong năm 2014 và tiếp tục chi khoảng 200 tỷ đồng trong 3 năm tiếp theo để nâng cấp corebanking t...
	5. Thanh khoản và Độ nhạy cảm rủi ro đối với thị trường
	Nhìn chung, với 77% ACB đang duy trì tỉ lệ thanh khoản khá an toàn so với các ngưỡng qui định của NHNN. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của Ban lãnh đạo, NH vẫn chưa tối ưu hóa được nguồn vốn huy động do còn vướng vào các khoản nợ xấu. Vì vậy trong tương la...

	KẾT QUẢ KINH DOANH Q2/2016 và dỰ BÁO CẢ NĂM 2016
	6 tháng đầu năm 2016, trong bối cảnh khả quan chung của cả ngành NH, các hoạt động cốt lõi của ACB cũng có sự cải thiện đáng kể: qui mô tổng tài sản tăng 10%, huy động tăng 8,6% trong khi tín dụng đạt 16,6%, đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2012. T...
	NIM cải thiện từ mức 3,1% trong nửa đầu năm ngoái lên 3,3% trong năm nay phần lớn nhờ tỷ trọng tiền gừi không kỳ hạn tăng từ 13,7% lên 14,5%. Thu nhập từ lãi tăng 19% trong khi thu nhập từ dịch vụ tăng 25%. Sở dĩ hoạt động kinh doanh ngoại hối có mức ...
	6 tháng đầu năm, NH mới chỉ thu hồi được hơn109 tỷ VNĐ nợ xấu (trong đó có 100 tỷ liên quan tới nhóm G6), còn khá xa so với lộ trình đã đề ra. Chi phí DPRR giảm giúp LNTT tăng 13%, hoàn thành 55% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng đây không...
	Dự phóng KQKD năm 2016 và 2017
	Chúng tôi dự phóng KQKD của ACB dựa trên những giả định chính như sau:
	Tăng trưởng tín dụng: hiện nay ACB đang đề xuất NHNN tăng trần tín dụng lên trên 18%. Trong bối cảnh NHNN đang thúc đẩy tín dụng như hiện nay thì việc xin phép “nới room tín dụng” là phần nhiều khả thi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận định ACB sẽ chủ động g...
	Tỷ lệ lãi cận biên (NIM): mặc dù nửa đầu năm nay, NIM cải thiện khá tốt ở mực 3,3% song chúng tôi cho rằng tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 3,2% cho cả năm khi NH phát hành 3.000 tỷ VNĐ TP riêng lẻ với lãi suất 8,5%. Dự đoán NIM cũng sẽ dao động trong khoả...
	Chi phí hoạt động: Chúng tôi cho rằng, trong xu hướng cạnh tranh về công nghệ và mạng lưới như hiện nay thì việc đưa tỷ lệ CIR về trở lại mức 40% như giai đoạn trước năm 2012 là rất khó. Vì vậy chúng tôi ước tính tỷ lệ CIR trong những năm tiếp theo sẽ...
	Chi phí DPRR tín dụng: đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến các mô hình dự báo KQKD của ACB và cũng là yếu tố mà chúng tôi cho rằng thiếu tính chắc chắn nhất.
	 400 tỷ VNĐ tiền gửi tại NH Xây dựng (VNCB): theo lộ trình do NHNN phê duyệt, khoản 80 tỷ đồng mỗi năm (chưa bao gồm lãi 2%/năm) sẽ được trả lại cho ACB từ đây cho tới năm 2020. ACB cũng sẽ chuyển khoản nợ này từ Nhóm 5 lên Nhóm 1, đồng nghĩa với việc 165�
	 Nợ liên quan đến nhóm G6: Như chúng tôi đã đề cập ở trên, trong nửa cuối năm 2016 nếu ACB vẫn không hoàn thành được lộ trình thu nợ thì ngoài trích lập dự phòng chung, khoản trích lập cụ thể uớc tính sẽ phải tăng thêm 500 tỷ nữa, nâng tổng số trích lập t�
	Dựa vào các giả định trên chúng tôi ước tính LNTT năm 2016 và 2017 lần lượt đạt 1.530 nghìn tỷ VNĐ (tăng 16,4%) và 1.730 tỷ VNĐ (tăng 13,1%).
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	RỦI RO
	Chúng tôi cho rằng những rủi ro liên quan đến ACB chủ yếu đến từ tài sản đảm bảo của các khoản nợ liên quan đến nhóm G6. Ngoài cổ phiếu của các NH, phần còn lại của các tài sản này là trái phiếu của các công ty BĐS vì vậy, việc tăng giảm trên thị trườ...
	Ngoài ra, từ những sự kiện xảy ra trong quá khứ, rủi ro quản trị cũng là một trong những rủi ro đáng được nhắc đến. Theo quan điểm của chúng tôi, mô hình quản trị hiện tại của ACB ít nhiều mang dáng dấp “gia đình trị”, tuy nhiên chúng tôi đánh giá cao...


