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Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 
Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 28.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.000 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 1.169.836 

Thị giá vốn (tỷ VND) 62.562 

SL CP đang lưu hành 3.418.715.334 

  

 

Cổ đông lớn 

Tên cổ đông % sở hữu 

Ngân hàng NN Việt Nam 95,28 

Cổ đông khác 4,72 

 

 

 

 

 

Nhận định của VNDIRECT 

Trong buổi họp với chúng tôi vào ngày 09/06/2016, đại diện Ngân 

hàng BIDV cho rằng khả năng rất cao BIDV sẽ phải chi trả cổ tức 

bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,5% như yêu cầu của Bộ Tài chính. Dự kiến 

NH sẽ phải chi khoảng 2,9 nghìn tỷ (chiếm 52% lợi nhuận chưa 

phân phối tại thời điểm Q1/2016), do đó hướng đến kế hoạch tăng 

vốn thêm 9,45 nghìn tỷ trong năm 2016.  

Chúng tôi đánh giá triển vọng tăng giá của cổ phiếu BIDV trong ngắn 

hạn là tương đối khả quan nhờ kết quả Q2/2016 dự kiến sẽ có đột 

biến do ghi nhận lợi nhuận từ việc thoái vốn khỏi Ngân hàng liên 

doanh VID Public. Tuy nhiên nhìn dài hạn hơn, chúng tôi cho rằng 

năm 2016 sẽ là một năm đầy khó khăn với BIDV do chỉ tiêu tăng 

trưởng tín dụng cao, áp lực tăng vốn mạnh song các phương án 

tăng vốn dường như vẫn chưa được giải quyết hợp lý. 

KQKD Q1/2016 giảm nhẹ do chi phí dự phòng tiếp tục bào mòn 

lợi nhuận 

Thu nhập lãi thuần tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2015 nhờ tín 

dụng tăng trưởng mạnh 4,3%. Thu nhập ngoài lãi cũng có sự cải 

thiện đáng kể với mức tăng 55,2% nhờ hoạt động kinh doanh ngoại 

hối và chứng khoán kinh doanh ghi nhận lợi nhuận tích cực. 

Tuy nhiên ở mặt khác, chi phí hoạt động của NH cũng tăng mạnh  

30% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do việc sáp nhập 

với NHTMCP MHB đã làm tăng thêm 44 chi nhánh và 187 phòng 

giao dịch, đồng thời nhân sự cũng tăng 24%.  

Chi phí dự phòng tín dụng tăng đột biến gần gấp đôi Q1/2015 đã kéo 

lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ 8,6%. Nhóm nợ dưới chuẩn tăng 

12% so với cuối năm 2015, đạt mức 11,2 nghìn tỷ xuất phát từ việc 

BIDV tiến hành phân loại lại các khoản nợ từ MHB. Tỷ lệ nợ xấu 

(NPL) đồng thời tăng từ 1.68% ở cuối năm 2015 lên 1.8% cuối 

Q1/2016.  

Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao trong bối cảnh hệ số an toàn 

vốn thấp sẽ dẫn đến áp lực tăng vốn mạnh  

Năm 2016, BIDV vạch kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18% nhằm 

phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành 18%-20% mà 

Ngân hàng Nhà nước đang đặt ra. Với hệ số an toàn vốn thấp nhất 

trong khối NH TMCP như hiện nay (9,01% cuối năm 2015), trong khi 

dư địa vốn cấp 2 đã sử dụng hết thì việc BIDV tăng vốn năm nay 

gần như là bắt buộc.  

Kế hoạch tăng vốn 9,45 nghìn tỷ ban đầu được thông qua tại 

ĐHĐCĐ 2016 bao gồm: phát hành ra công chúng và Nhà nước từ 

chối quyền mua (tương đương 6,2% vốn điều lệ); phát hành từ 

nguồn vốn thặng dư (6,2% vốn điều lệ); và phát hành cho cổ đông 

hiện hữu (17,04% vốn điều lệ). 

 

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (HSX: BID) 

 Cập nhật thông tin thăm doanh nghiệp và KQKD Q1/2016 

mailto:hien.trankhanh@vndirect.com.vn


 

 

 

 

www.vndirect.com.vn  

  
  
 

2 

 

Báo cáo nhanh 

Đại diện của BIDV cho biết thêm nếu trả cố tức bằng tiền mặt, NH sẽ 

điều chỉnh phương án tăng vốn, trong đó sẽ tăng tỷ lệ phát hành ra 

công chúng từ 6,2% lên 10,2% đồng thời sẽ tích cực hơn nữa trong 

việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Tuy nhiên chúng 

tôi cho rằng trong tình hình hiện nay, khả năng thị trường hấp thụ 

hết hơn 3 nghìn tỷ cổ phiếu của BIDV là khá thấp trong khi việc tìm 

kiếm đối tác chiến lược không có khả năng hoàn thành trong năm 

2016. 

Cập nhật tình hình nợ xấu của HAGL 

Hiện nay tổng dư nợ của HAGL (HSX: HAG) tại BIDV là 10,5 nghìn 

tỷ bao gồm cả nợ và trái phiếu dài hạn. NH vẫn đang chờ ý kiến của 

Thủ tướng Chính phủ để xử lý. Tuy nhiên đại diện của NH đã nhận 

định khả năng HAGL được thu xếp giãn nợ và giảm lãi suất là rất 

cao. 

Dự kiến sẽ có lợi nhuận đột biến trong Q2/2016 

Dự kiến lợi nhuận Q2/2016 của NH sẽ có sự đột biến khi khoản lợi 

nhuận 890 tỷ từ việc thoái vốn khỏi Ngân hàng VID sẽ được ghi 

nhận. Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 7,9 nghìn 

tỷ NH đề ra không bao gồm khoản thu nhập này. Đại diện NH cho 

biết chi phí dự phòng mỗi quý sẽ chiếm 50% lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh, tổng chi phí trích lập cả năm dự kiến xấp xỉ 8 

nghìn tỷ. 

   

Đơn vị: Tỷ đồng 2013A 2014A 2015A Q1/2016 

Tổng tài sản  548.386 647.930 850.748 858.962 

Cho vay khách hàng 391.035 443.580 598.457 623.741 

Huy động tiền gửi 338.902 441.236 564.589 612.339 

Tổng thu nhập hoạt động 19.209 21.907 24.705 6.705 

Thu nhập lãi thuần 13.950 16.844 19.372 5.639 

Thu nhập ngoài lãi 5.259 5.062 5.332 1.066 

Chi phí hoạt động  7.436 8.624 10.958 2.637 

Lợi nhuận thuần trước trích 
lập dự phòng rủi ro tín dụng 

11.773 13.283 13.747 4.068 

Chi phí dự phòng 6.483 6.986 5.803 1.991 

Lợi nhuận trước thuế 5.290 6.297 7.944 2.077 

Tăng trưởng yoy (%) 22,3% 19,0% 26,2% (8,6%) 

Tỷ lệ nợ xấu 1,87% 2,04% 1,62% 1,80% 
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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. 

--------------------------------------------------------- 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc Phân tích 

Email: hieu.nguyen@vndirect.com.vn 

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Chuyên môn 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Trần Khánh Hiền – Chuyên viên Phân tích cao cấp 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 – Nguyễn Thượng Hiền – Hà Nội 

Điện thoại: +844 3972 4568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: http://www.vndirect.com.vn 
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