
 

 
 

 

 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  1 

 

 
 

HDBANK (HDB) – NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SÁP NHẬP VỚI PGBANK 

 

 
 
 

 

 
 

 

Thương vụ sáp nhập PGBank vào HDB sẽ mang lại lợi ích dài hạn 

nhưng EPS sẽ bị pha loãng trong ngắn hạn, do đó có thể ảnh 

hưởng đến giá cổ phiếu HDB. 

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2018 cổ đông của HDB và PGBank đã 

đồng ý sáp nhập hai ngân hàng nhưng việc sáp nhập này cần sự 

chấp thuận của NHNN để được thông qua. HDB và PGBank đã 

thông qua sáp nhập mà theo đó cổ đông PGBank sẽ nhận được 0,621 

cổ phiếu HDB cho mỗi cổ phiếu PGBank mà cổ đông sở hữu. Để thực 

hiện hoán đổi cổ phần, HDB sẽ phát hành tổng cộng 300 triệu cổ phiếu 

mới, trong đó 186,3 triệu cổ phiếu sẽ được phân phối cho cổ đông 

PGBank theo tỷ lệ hoán đổi trên, và 113,7 triệu cổ phiếu còn lại sẽ 

được chào bán cho cổ đông hiện hữu của HDB theo tỷ lệ 1 cổ phiếu 

HDB được mua thêm 0,116 cổ phiếu với giá thực hiện là 10.000 

đồng/cổ phiếu. Sau đó, toàn bộ 113,7 triệu cổ phiếu được phân bổ 

cho cổ đông HDB  sẽ được mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 13.000 

đồng/cổ phiếu. Sau khi sáp nhập, vốn điều lệ của HDB sẽ tăng từ 

9.810 tỷ đồng lên 12.810 tỷ đồng (+30,6%). Cổ đông của cả hai ngân 

hàng đều đã thông qua việc sáp nhập nhưng HDB cần phải có chấp 

thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). HDB đặt mục tiêu 

hoàn thành việc sáp nhập vào tháng 8 năm 2018. (Chi tiết về cấu trúc 

giao dịch ở trang 3). 

Thương vụ sáp nhập này sẽ giúp cho HDB nhanh chóng mở rộng 

mạng lưới. Sau khi sáp nhập, mạng lưới của HDB sẽ tăng từ 240 lên 

365 chi nhánh/phòng giao dịch. Đây là một cách mở rộng mạng lưới 

nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, vì HDB có thể khai thác hệ thống chi 

nhánh sẵn có của PGBank thay vì mở chi nhánh mới. Việc sáp nhập 

này sẽ giúp HDB trở thành ngân hàng có mạng lưới lớn thứ 2 trong 

các ngân hàng tư nhân, từ vị trí thứ 5 hiện nay, vượt qua các ngân 

hàng bán lẻ lớn khác như ACB và Techcombank. 

HDB sẽ được hưởng lợi từ mối quan hệ giữa PGBank với 

Petrolimex. Petrolimex hiện đang sở hữu 40% của PGBank nhưng 

cần thoái vốn khỏi PGBank theo quy định mới yêu cầu doanh nghiệp 

nhà nước (DNNN) phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Sau khi sáp 

nhập, sở hữu của Petrolimex tại HDBank sẽ giảm xuống còn 5,82%. 

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng Petrolimex sẽ duy trì mối quan hệ chặt 

chẽ với ngân hàng sau sáp nhập theo thỏa thuận hợp tác chiến lược 

được ký gần đây giữa Petrolimex và HDB. 

HDB sẽ có lợi thế được tiếp cận mạng lưới rộng lớn với 2.500 

điểm bán lẻ, 4.000 đại lý và 20 triệu khách hàng của Petrolimex. 

Là nhà phân phối xăng dầu lớn nhất cả nước, Petrolimex có mạng 

lưới, cơ sở khách hàng và số lượng nhân viên lớn. Thông qua việc 

sáp nhập, HDB có thể tiếp cận các khách hàng, đại lý, công ty liên kết 

và nhân viên của Petrolimex. Cơ sở khách hàng vô cùng tiềm năng 

này đặc biệt có giá trị đối với HDB khi ngân hàng đang tập trung vào 

mảng ngân hàng bán lẻ và SME. 

 

Ngày 04/05/2018 

Lê Minh Thùy 

thuy.leminh@vndirect.com.vn 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Giá thị trường (VND) 43.000 

Khoảng 52 tuần (VND) 39.600 - 51.800 

KLGDBQ (3thg, tr CP) 3,2 

Thị giá vốn (tỷ VND) 42.183 

SL CP đang lưu hành (tr) 981 

Free float (%) 61 

TTM P/E 18,9x 

P/B hiện tại 2,8x 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

Cty Cổ phần Sovico  13,34% 

Ông Phạm Văn Đầu - GĐTC 4,30% 

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 3,67% 

Khác 78,69% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

file:///C:/Users/thuy.leminh/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  2 

Việc sáp nhập cũng sẽ giúp HDB giảm chi phí huy động vốn. Hiện 

nay, PGBank đang cung cấp dịch vụ quản lý dòng tiền và dịch vụ thu 

hộ tiền mặt cho Petrolimex và hơn 2.100 trạm xăng trên toàn quốc. Do 

đó, tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn/tổng tiền gửi) của PGBank khá 

cao theo tiêu chuẩn ngành. Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ CASA của 

PGBank là 24,3%, trong khi CASA của HDB tương đối thấp ở mức 

12,9%. Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2017, việc sáp nhập có thể 

cải thiện CASA của HDB từ 12,9% lên 14,7%, do đó giảm chi phí huy 

động vốn của HDB. 

Hình 1: Số chi nhánh/phòng giao dịch sẽ tăng hơn 50% sau 
sáp nhập 

 Hình 2: Ngân hàng sau sáp nhập sẽ có mạng lưới lớn thứ 2 
trong các ngân hàng tư nhân 

 

 

 
   Nguồn: Công ty, VNDIRECT     Nguồn: Công ty, VNDIRECT 

Chất lượng tài sản của PGBank thấp hơn HDB. PGBank là một 

ngân hàng nhỏ với quy mô tổng tài sản nằm trong những ngân hàng 

nhỏ nhất trong ngành ngân hàng. PGBank gặp vấn đề về chất lượng 

tài sản trước đây với tỷ lệ nợ xấu tăng lên 8,4% trong năm 2012, và 

ROE chỉ đạt 8,3%. Trong những năm qua, PGBank đã giảm tốc độ 

tăng trưởng tín dụng và thay vào đó tập trung vào xử lý nợ xấu và trích 

lập dự phòng. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống còn 3,3% trong năm 2017 

bằng cách xóa nợ và bán nợ cho VAMC, nhưng tỷ lệ tài sản có vấn 

đề vẫn ở mức cao với tổng nợ xấu và trái phiếu VAMC chiếm tới 13,7% 

tổng dư nợ. ROE giảm xuống còn 1,8% trong năm 2017 do gánh nặng 

trích lập dự phòng cho nợ xấu. 

Việc sáp nhập sẽ làm tăng nợ xấu của HDB, nhưng nợ xấu vẫn ở 

trong giới hạn có thể xử lý được. PGBank tương đối nhỏ so với 

HDB và sau sáp nhập, PGBank sẽ đóng góp lần lượt 13,4%, 19,4% 

và 17,0% vào tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và dư nợ của ngân hàng 

sau sáp nhập. Nợ xấu và trái phiếu VAMC của HDB chiếm 3,3% dư 

nợ của ngân hàng vào cuối năm 2017. Tỷ lệ này sẽ tăng lên 5,1% sau 

khi hai ngân hàng sáp nhập. Tuy nhiên, cả hai ngân hàng đã trích lập 

dự phòng cho trái phiếu VAMC trong vài năm qua, do đó tỷ lệ nợ xấu 

và trái phiếu VAMC chưa được trích lập của ngân hàng hợp nhất sẽ 

là 3,7%. Đây là mức nợ xấu tương đối cao so với các ngân hàng niêm 

yết khác. Bản thân HDB cũng có nợ xấu cao do các khoản vay quá 

hạn phát sinh trong quá khứ (trái phiếu VAMC chiếm 54% tổng tài sản 

có vấn đề). Chúng tôi cho rằng nợ xấu tại ngân hàng sau sáp nhập sẽ 
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ở mức có thể xử lý được và HDB có đủ tiềm lực tài chính để giải quyết 

nợ xấu, dựa trên triển vọng tăng trưởng thuận lợi của ngân hàng với 

cơ sở khách hàng mở rộng đáng kể sau sáp nhập. 

Cần chú ý rủi ro khi nợ xấu đang tăng, và do đó, chi phí tín dụng 

của ngân hàng sáp nhập có thể sẽ cao hơn. Nợ xấu của PGBank 

đã tăng mạnh từ 2,5% tổng dư nợ năm 2016 lên 3,3% trong năm 2017 

và khoản vay nhóm 2 cũng tăng từ 1,3% tổng dư nợ trong năm 2016 

lên 2,4% trong năm 2017. Do nợ xấu tăng nhanh, tỷ lệ bao nợ xấu 

(LLR) tại PGBank chỉ đạt 31,9% tính đến cuối năm 2017. Trong trường 

hợp sáp nhập, LLR của HDB sẽ giảm từ 73,3% tại thời điểm cuối năm 

2017 xuống còn 60,4%. Với tỷ lệ nợ xấu đang tăng và nguồn dự phòng 

thấp tại PGBank, chúng tôi kỳ vọng chi phí tín dụng sẽ tăng lên sau 

sáp nhập nhằm cải thiện nguồn dự phòng và tạo điều kiện cho chính 

sách xóa nợ tích cực hơn. 

Hình 3: Tỷ trọng của PGBank và HDB trong ngân hàng sau 
sáp nhập 

 Hình 4: Sáp nhập sẽ làm tăng nợ xấu tại HDB 

 

 

 

   Nguồn: Công ty, VNDIRECT     Nguồn: Công ty, VNDIRECT 

Nhìn chung việc sáp nhập sẽ có lợi cho HDB. Chúng tôi tin rằng 

HDB có đủ nguồn lực tài chính để giải quyết khoản nợ xấu từ PGBank, 

sau sáp nhập. HDB đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 111% 

trong năm 2017 và có thể đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận cao 

trong những năm tới nhờ việc mở rộng mảng cho vay bán lẻ tại ngân 

hàng mẹ và sự tăng trưởng mạnh mẽ của công ty con về tài chính tiêu 

dùng. Việc sáp nhập với PGBank sẽ cung cấp cho HDB một mạng 

lưới rộng lớn và cơ hội tiếp cận cơ sở khách hàng của Petrolimex mà 

hiện nay chưa được PGBank khai thác triệt để. Những lợi ích này sẽ 

trở thành lợi thế cạnh tranh cho HDB trong cuộc đua ngân hàng bán 

lẻ và SME, khi mà sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt 

hơn. 
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CẤU TRÚC GIAO DỊCH DỰ KIẾN 

HDB sẽ phát hành tổng cộng 300 triệu cổ phiếu và sau khi sáp nhập, 

vốn điều lệ của HDB sẽ tăng từ 9.810 tỷ đồng lên 12.810 tỷ đồng. Dưới 

đây là vốn điều lệ cụ thể của từng ngân hàng và của ngân hàng sau 

sáp nhập: 

 Vốn điều lệ của HDB tính đến 31/12/2017: 9.810 tỷ đồng (1) 

 Vốn điều lệ của PGBank tính đến 31/12/2017: 3.000 tỷ đồng (2) 

 Vốn điều lệ của ngân hàng sáp nhập = (1) + (2) = 12.810 tỷ đồng 

Để tăng vốn điều lệ lên 12.810 tỷ đồng (tương đương 1.281 triệu cổ 

phần), HDB cần phát hành thêm 300 triệu cổ phiếu tương ứng với số 

lượng cổ phiếu đang lưu hành của PGBank. Dựa trên số lượng cổ 

phiếu đang lưu hành của PGBank và tỷ lệ hoán đổi 1:0,621, cổ đông 

PGBank sẽ nhận được 186,3 triệu cổ phiếu trong số 300 triệu cổ phiếu 

do HDB phát hành. 113,7 triệu cổ phiếu còn lại sẽ được chào bán cho 

cổ đông HDB thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu. Kế hoạch chi 

tiết và các điều kiện sáp nhập được tóm tắt dưới đây: 

a) Cổ phiếu HDB được phân phối cho cổ đông PGBank như sau: 

 186,3 triệu cổ phiếu sẽ được phân phối cho cổ đông PGBank; 

mỗi cổ phiếu PGBank sẽ được nhận 0,621 cổ phiếu HDB.  

 Hạn chế chuyển nhượng: 30% số cổ phiếu hoán đổi chỉ có thể 

chuyển nhượng sau 6 tháng kể từ ngày sáp nhập. 70% còn 

lại chỉ được chuyển nhượng sau 12 tháng kể từ ngày sáp 

nhập. 

b) Cổ phiếu HDB được phân phối cho cổ đông HDB như sau: 

 113,7 triệu cổ phiếu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu 

của HDB dưới hình thức quyền mua cổ phiếu với giá thực hiện 

10.000 đồng/cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu HDB sẽ được nhận quyền 

mua 0,116 cổ phiếu. 

 Quyền mua không được chuyển nhượng. Trong trường hợp 

cổ đông HDB không thực hiện quyền mua, HĐQT của HDB 

có quyền phân phối quyền mua cho các nhà đầu tư khác. 

 Cổ phiếu phân phối cho cổ đông HDB không thể chuyển 

nhượng. Các cổ đông chỉ có thể bán lại những cổ phiếu này 

cho HDB. 

 HDB sẽ mua lại toàn bộ số cổ phiếu này với giá 13.000 

đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày phát hành cổ phiếu. 

 Sau khi mua lại, HDB sẽ khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) 

để bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài khi cần tăng 

vốn.  
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Hình 5: Tóm tắt cấu trúc của giao dịch  

 
   Nguồn: Công ty, VNDIRECT 

Tỷ lệ hoán đổi và giá cổ phiếu trung bình 30 ngày của HDB cho 

thấy PGBank được định giá khoảng 8.900 tỷ đồng (392 triệu USD), 

tương đương 2,5 lần giá trị sổ sách năm 2017 của PGBank. Sau sáp 

nhập, EPS sẽ bị pha loãng 13,6% do việc phát hành cổ phiếu mới nêu 

trên, tuy nhiên, cổ đông HDB sẽ được bù đắp với lợi nhuận 3.000 

đồng/cổ phiếu mới được phân phối vì ngân hàng sẽ phát hành quyền 

mua với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và mua lại số cổ phiếu này với giá 

13.000 đồng/cổ phiếu. Mặc dù việc sáp nhập sẽ tạo ra lợi ích trong dài 

hạn bằng cách giúp mảng cho vay bán lẻ và các sản phẩm tài chính 

tiêu dùng của HDB tiếp cận với mạng lưới của PGBank và Petrolimex, 

việc EPS bị pha loãng ngay sau sáp nhập có thể làm cho giá cổ phiếu 

giảm. 

Vốn điều lệ (tỷ 

đồng)

Số cổ phần đang lưu 

hành (triệu cổ phiếu)

EPS (VND/cổ 

phiếu)

HDB 9.810                       981,0                          

PGBank 3.000                       300,0                          

HDB 2017 EPS 1.871                    

Tổng số cổ phiếu phát hành 300,0                          

    Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông PGBank 186,3                                  

    Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông HDB 113,7                                  

HDB-PGBank (ngân hàng sau sáp nhập) 12.810                      1.281,0                       

2017 EPS - (pha loãng 21,6% so với trước sáp nhập) 1.468                    

Số cổ phiếu mua lại (113,7)                         

HDB-PGBank (ngân hàng sau sáp nhập) 12.810                      1.167,3                       

2017 EPS - (pha loãng 13,6% so với trước sáp nhập) 1.617                    

Trước sáp nhập

Sáp nhập

Sau sáp nhập

Sau sáp nhập và sau 

khi mua cổ phiếu làm 

cổ phiếu quỹ
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm giữa 
giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có 
thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị 

MUA Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 
 

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. 

 

  
Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn 

Trần Khánh Hiền – Trường Phòng Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Lê Minh Thùy – Chuyên viên Phân tích 

Email: thuy.leminh@vndirect.com.vn 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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