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Nhận ñịnh chung về nền kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán 
 Nội dung chính 

 Nhận ñịnh thị trường 

 Nhà ñầu tư có thể mua tích lũy nhờ vào các yếu tố vĩ mô trong nước ñang 
chuyển biến theo hướng tích cực.  

 Phân tích kỹ thuật tuần 

 VN-Index có thể sẽ sớm thử thách khu vực hỗ trợ 489-490 ñiểm trong những 
phiên ñầu tuần.  

Mã khuyến nghị mua bán trong tuần theo PTKT: Mua SVC, REE; Bán VSC 

 Cổ phiếu trong tuần - Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - VTB 

 Doanh thu và lợi nhuận không ổn ñịnh; VTB gặp nhiều khó khăn ñể mở rộng lĩnh 
vực cốt lõi; bất ñộng sản và ñầu tư tài chính có thể mang lại nguồn thu bổ sung 
ñáng kể. 

 ðiểm tin doanh nghiệp 

 BMP, MBB, FCN, HVG, PNJ, PXS, VIP, HPG 

 Tin tức kinh tế vĩ mô 

 Chạy ñua ñón ñầu TPP: Thuế giảm, 'bẫy' phi thuế quan tăng 

Ngân hàng lớn cũng muốn nới “room” lên 49% 

Hơn 100.000 tỉ ñồng nợ xấu thành nợ thường 

 
Dữ liệu tham khảo 
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 Nhận ñịnh thị trường 
 Quá trình làm ñẹp Báo cáo tài chính của các TCTD tiếp tục ñược thực hiện ráo riết. 

ðến cuối tháng 9, chỉ riêng các TCTD tại Tp.HCM tiếp tục ñược phép giữ hơn 
100.000 tỷ khoản nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tại nhóm này thay vì phải bị ñưa vào 
nhóm 3 (nợ dưới chuẩn) theo Quyết ñịnh 780/Qð-NHNN. Khoản nợ nhóm 2 chiếm 
khoảng 11% tổng dư nợ tại cuối tháng 9, vì vậy nếu một phần nhóm này ñược 
chuyển vào nhóm 3 cộng với khoản nợ xấu gần 6% hiện tại, thì tỷ lệ nợ xấu sẽ ở 
mức 2 con số. Tuy nhiên, do thông tư 02/TT-NHNN quy ñịnh khắt khe về việc phân 
loại nợ, ñược dời ñến tháng 6/2014 thì vấn ñề còn ñược kéo dài thêm 9 tháng ñể xử 
lý.  Bên cạnh ñó, VAMC cũng ñặt kế hoạch mua tối thiểu 10.000 tỷ nợ xấu mỗi tháng. 
Mặc dù tất cả những hoạt ñộng này chỉ là chuyện giấy tờ trong hệ thống Ngân hàng, 
nhưng cũng là bước cần thiết ñể tạo ñiều kiện giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận 
nguồn vốn của các Ngân hàng ñể tiếp tục sản xuất kinh doanh.  

Cả thế giới ñã thở phào khi Hạ nghị sỹ Cộng Hòa Mỹ ñề xuất kế hoạch nâng trần nợ 
công nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ nước Mỹ, như vậy ñiều tội tệ nhất là nước Mỹ vỡ nợ 
vào ngày 17/10 ñã không xảy ra và thị trường chứng khoán thế giới ñồng loạt tăng 
sau thông tin này, tuy nhiên Việt Nam thì ngoại lệ, cả 2 chỉ số VN-Index và HNX-
Index giảm nhẹ trong ngày thứ 6. Thời gian vừa qua thị trường Việt Nam chỉ có mối 
tương quan một chiều với thị trường thế giới, nếu thị trường thế giới có tính xấu thì 
thị trường Việt Nam cũng giảm theo, nhưng ngược lại nếu có tính tốt thì Việt Nam ñôi 
khi không ñi cùng khuynh hướng tốt của thế giới. ðiều này cho thấy lòng tin của nhà 
ñầu tư ñối với Thị trường chứng khoán Việt Nam ñã bị tổn thương nặng và chưa 
thấy dấu hiệu phục hồi rõ nét mặc dù các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam ñang dần 
ñược cải thiện. 

Tuần qua, Thị trường chứng khoán Việt Nam gần như ñi ngang, cả tuần VN-Index 
giảm nhẹ 0,6%, HNX-Index giảm nhẹ 0,5%, Thanh khoản tụt giảm so với tuần trước, 
khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HSX giảm 13% và trên HNX giảm 11%. Khối 
ngoại tiếp tục là lực ñỡ cho thị trường khi vẫn mua ròng 283 tỷ trên HOSE và 15 tỷ 
trên HNX.  

Với triển vọng khả quan hơn về vấn ñề nợ công của Mỹ, chúng ta có thể kỳ vọng Thị 
trường chứng khoán Việt Nam sẽ không bị lực ñẩy ñi xuống từ các yếu tố bất lợi bên 
ngoại Việt Nam. Vì vậy, nhà ñầu tư có thể mua tích lũy nhờ vào các yếu tố vĩ mô 
trong nước ñang chuyển biến theo hướng tích cực.   
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 Phân tích kỹ thuật tuần 

 

 Tuần qua, VN-Index ñã có 3 phiên ñiều chỉnh kỹ thuật liên tiếp sau khi chỉ số này 
vượt lên trên mốc 500 ñiểm. Và trong phiên cuối tuần VN-Index ñóng cửa giảm nhẹ 
0,28 ñiểm (-0,06%) xuống 494,53 ñiểm. Khối lượng khớp lệnh trong phiên vừa qua 
sụt giảm xuống 52,5 triệu ñơn vị nhưng vẫn ở mức cao. Nhưng ñiều này cũng cho 
thấy dòng tiền có dấu hiệu thu hẹp khi thị trường giảm ñiểm. ðó sẽ là một tín hiệu 
xấu nếu như khối lượng khớp lệnh giảm xuống dưới 40 triệu ñơn vị. MACD tiếp tục 
dịch chuyển xuống mức 3,8 nhưng chỉ báo này vẫn chưa ñưa ra tín hiệu tiêu cực. 
Thêm vào ñó, VN-Index vẫn nằm phía trên mốc 489 ñiểm. Vì vậy xu hướng tăng 
ñiểm trong ngắn hạn vẫn tiếp tục ñược duy trì. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị các 
nhà ñầu tư ngắn hạn nên thận trọng và giảm bớt cổ phiếu trong danh mục. Theo các 
tín hiệu kỹ thuật, VN-Index có thể sẽ sớm thử thách khu vực hỗ trợ 489-490 ñiểm 
trong những phiên ñầu tuần.  

Kháng cự 1 : 513 

Kháng cự 2: 530 

Hỗ trợ 1: 497 

Hỗ trợ 2: 480 

 
Mã khuyến nghị mua bán trong tuần theo PTKT:  

Mã Sàn Khuyến nghị 
mua/bán 

Giá 
mua/bán 

Giá mục 
tiêu 

Cắt lỗ Ghi chú 

SVC HOSE MUA 13.8-14 16 13.6  

VSC HOSE  BÁN 49-50 46 51  

REE HOSE MUA  25-25.3 27.2 23.8  

ðơn vị: 1.000 VND 
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 Cổ phiếu trong tuần: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - VTB 

 Tổng quan  

 Tiền thân của công ty là một phân xưởng sản xuất nhỏ của Sony thành lập năm 
1973. Sau khi ñược quốc hữu hóa sau năm 1975, công ty mang tên xưởng sản xuất 
Cơ ðiện Tân Bình. Trên cơ sở này, năm 1981, nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình 
ñược thành lập, chủ yếu xuất khẩu tụ ñiện sang Tiệp Khắc. Sự sụp ñổ của khối 
XHCN ðông Âu năm 1989 ñã khiến công ty gặp rất nhiều khó khăn. ðến năm 1992, 
công ty ñổi tên thành công ty Viettronics Tân Bình và có nhiều thay ñổi về mặt chiến 
lược. Năm 1994, VTB liên doanh với Sony. ðây là một trong những liên doanh ñầu 
tiên trong ngành ñiện tử Việt Nam. Hợp ñồng liên doanh này chấm dứt vào năm 
2010. Bên cạnh ñó, VTB cũng thành lập liên doanh với JVC vào năm 1996. Hợp 
ñồng này sẽ hết hạn vào 4-2012. Ngoài ra VTB còn có  các công ty con: CTCP 
Công nghệ Thông tin Việt Tân Bình (51%) và CTCP Vitek-VTB Hà nội (57.3%), 
CTCP Vitek-VTB TPHCM (51%), và CTCP Thương mại JS VTB (70%). 

VTB hiện ñang sản xuất tivi (LCD, Slim TV và CRT TV), amply, ñầu karaoke, loa, tủ 
lạnh. Những sản phẩm này chiếm khoảng 45% lợi nhuận công ty. Trong ñó amply 
và ñầu karaoke là những sản phẩm công ty có nhiều kinh nghiệm và có thể áp dụng 
trong hoạt ñộng R&D. Ngành ñiện tử Việt Nam có sự cạnh tranh rất cao với sự có 
mặt của nhiều thương hiệu quốc tế. Tuy nhiên VTB vẫn tìm ñược chổ ñứng của 
mình ở vùng sâu vùng xa, nơi mà giá cả là yếu tố ưu tiên khi chọn sản phẩm. VTB 
có lợi thế ở phân khúc giá thấp khi mà các hãng lớn không quá tập trung ở ñây, 
trong khi những hàng nhập khẩu không tên tuổi, mà ña số từ Trung Quốc, không có 
sự ñảm bảo về chất lượng và chính sách sau bán hàng. Mặc dù vậy, sự cạnh canh 
sẽ còn khốc liệt hơn khi hàng rào thuế quan tiếp tục giảm. 

Công ty hiện khai thác các tòa nhà VTB Building tại Bình Thạnh, VTB plaza tại Tân 
Bình, văn phòng VTB ở KCN Vĩnh Lộc và văn phòng VTB tại Cát Lái (vẫn ñang 
trong kế hoạch). Trong bốn khu vực này, nếu khu văn phòng Vĩnh Lộc chủ yếu làm 
nhà máy sản xuất thì tòa nhà ở VTB Building và VTB plaza có tiềm năng làm dự án 
bất ñộng sản nhờ vào vị trí tốt. Thật ra, VTB cũng ñã từng có kế hoạch góp vốn 
thành lập công ty bất ñộng sản. Tuy nhiên tình hình kinh tế không thuận lợi khiến 
công ty phải gác lại. Lợi nhuận từ mảng này hiện ñóng góp khoảng 10% lợi nhuận 
và tương lai có thể sẽ tăng hơn. 

 Kết quả kinh doanh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 6th-2013 

Tài sản (Tỷ ñồng) 262,97 316,74 293,61 278,60 265,58   248,39  
Doanh thu thuần (Tỷ ñồng) 219,09 305,54 255,25 208,75 214,65   96,74  
Lợi nhuận (Tỷ ñồng) 24,50 27,63 24,23 15,66  11,79   5,58  
Nợ/Tài sản (%) 4,02 0,39 0,76 0,84  21,41  17,81 
Hệ số thanh toán hiện hành 3,47 1,89 3,04 3,30  3,57   4,76  
Lợi nhuận biên (%) 11,18 9,04 9,49 7,50  5,49   5,77  
ROE (%) 12,19 13,13 11,00 7,31  5,89  N/A 
ROA (%) 12,96 8,72 12,51 7,50  4,44  N/A 

 
Doanh thu và lợi nhuận VTB giảm khi nền kinh tế gặp khó khăn dẫn ñến nhu cầu sử 
dụng sản phẩm giảm. Ngoài ra nguyên nhân cũng xuất phát từ tình hình cạnh tranh 
ngày càng cao. Tình hình tài chính công ty lành mạnh với nợ thấp và lượng tiền mặt 
trong tay. VTB vừa mua vào 19.5% cổ phiếu ñang lưu hành nhưng không tiết lộ lý 
do. ðây có thể ñược xem là hoạt ñầu tư khi lãi suất ñang giảm, hơn nữa công ty 
cũng chưa có kế hoạch mở rộng sản xuất. Ngoài ra ñiều này cũng giúp cổ ñông 
ñảm bảo ñược mức cổ tức tốt trong bối cảnh tình hình kinh doanh chưa ñược cải 
thiện. 
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 ðiểm tin doanh nghiệp 
 

 BMP Binh Minh Plastic JSC (BMP), among the leading plastic products producers in 
Vietnam, is projected to make a net profit of VND396 billion ($18.7 million) this year, 
a 12% rise from last year, Maybank Kim Eng Securities (MBKE) has said.  The 
firm’s revenue is forecast to increase by 14% on year to VND2.16 trillion, the 
brokerage said in a report released on Oct 10, assuming that the BMP’s profit and 
revenue would rise by 16% and 20% in the fourth quarter.  
 

MBB Military Commercial Joint Stock Bank (MBB), among the bluechips on the 
Hochiminh Stock Exchange, plans to spend VND800 billion ($37.74 million) on 
paying an interim dividend for 2013 on record as of October 18. The bank will pay 
VND800/share on October 30, MBB said in a statement sent to the bourse. 
 

FCN Fecon Foundation Engineering & Underground Construction JSC (FCN) has 
received approval from the Hochiminh Stock Exchange to float 23.2 million new 
shares on the bourse. The shares, previously issued for a dividend payout and sold 
to existing shareholders, will be tradable starting October 21, the bourse said on its 
website. The additional listing will help the company raise its total listed volume to 
39.56 million shares. 
 

HVG Duong Ngoc Minh, chairman of Vietnam’s top pangasius exporter Hung Vuong 
Group (HVG) has increased his stake in the company to 36.12% from the earlier 
35.95%. The chairman bought 200,000 shares of the company between Oct 1 and 
9, raising his holding to 43.34 million shares, according to a statement filed on the 
Hochiminh Stock Exchange’s website. 
 

PNJ Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (PNJ), listed on the Hochiminh Stock 
Exchange, plans to sell 3.6 million shares to its staff.  The shares will be sold at 
VND10,000 each at a 4.99-for-100 ratio, the company said in a statement sent to 
the bourse. The stocks of PNJ and Development Investment Construction JS 
Corporation (DIG) were removed from the basket for the VN30-Index calculation in 
July.  
 

PXS Petroleum Equipment Assembly & Metal Structure JSC (PXS), listed on the 
Hochiminh Stock Exchange (HOSE), said it made a net profit of VND33.48 billion 
($1.58 million) in the third quarter of this year, jumping 16 times from the same 
period last year. Revenue rose 21.5% on year to VND303.33 billion during the 
quarter, PXS said in its quarterly financial report. Higher gross profit and a fall in 
financial costs contributed to the growth in the company’s profit.  
 

VIP Vietnam Petroleum Transport JSC (VIP), listed on the Hochiminh Stock Exchange, 
has approved a plan to sell its entire 12 million shares of Nam Hai Dinh Vu Port 
JSC to Gemadept Corporation (GMD) into two tranches. VIP will sell four million 
shares in November and eight million shares in the first quarter of 2014 at 
VND10,000 each, VIP said in a statement sent to bourse. As a result, VIP expects 
to cut its holding in Nam Hai Dinh Vu to zero from the current 40% while GMD 
hopes to raise its holding to 75% from the earlier 35%. 
 

HPG Hoa Phat Group JSC (HPG), one of Vietnam’s leading non state heavy industry 
groups, may have made an estimated net profit of VND1.7 trillion ($80.2 million) in 
the first nine months of this year, surpassing its full-year target by 42%, 
Vietcombank Securities (VCBS) said. Its full-year earnings per share may reach 
VND4,060, VCBS said, without offering an estimate for the revenue. 
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 Tin tức kinh tế vĩ mô 
  

Chạy ñua ñón ñầu TPP: Thuế giảm, 'bẫy' phi thuế quan tăng 
 
Vòng ñàm phán thứ 19 của TPP tại Brunei ñã không ñạt ñược tiếng nói ñồng thuận 
của các quốc gia thành viên về việc mở cửa thị trường nông sản, bởi nhiều quốc gia 
vẫn cương quyết bảo hộ nền nông nghiệp trong nước. ðiều này cho thấy cạnh tranh 
trong lĩnh vực này là cực kỳ khốc liệt. 
 
Theo ông Văn ðức Mười, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM, có 3 cơ hội 
cho doanh nghiệp (DN) nông sản chế biến khi VN vào TPP. ðầu tiên là lợi thế về thuế 
quan, ñặc biệt ở thị trường Mỹ và khu vực Bắc Mỹ. Với mục tiêu xóa bỏ phần lớn thuế 
quan cho hàng hóa giữa 12 nước TPP là con ñường không thể tốt hơn cho hàng hóa 
xuất khẩu (XK) của VN. Thứ 2 là người tiêu dùng hưởng lợi khi thị trường có hàng 
hóa phong phú, giá cả thấp và chất lượng tốt hơn. Cơ hội cuối cùng là TPP sẽ mang 
lại làn sóng cải cách về thể chế kinh tế và hành chính mới. Tuy nhiên, thách thức 
mang lại cũng không nhỏ cho các DN nông sản trong nước. 
 
Trực tiếp sản xuất và XK, một DN XK thủy sản ở Bến Tre nhìn nhận: “Nhiều DN làm 
hàng XK chỉ nghĩ ñến hưởng ưu ñãi, ñược miễn giảm thuế là tốt, nhưng ñã làm XK ai 
cũng biết, thuế quan chỉ là một phần của câu chuyện. Còn rất nhiều "bẫy" trong ñó”. 
Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM, ông Văn ðức Mười giải thích cụ thể 
hơn, thuế giảm hoặc bỏ hẳn nhưng các quy ñịnh về kỹ thuật (TBT) lại hết sức khắt 
khe. Ví như nhãn mác, bao bì, dư lượng hóa chất tối ña trong sản phẩm, nguồn gốc 
nguyên liệu… có thể là những rào cản khiến hàng hóa Việt chựng lại, thậm chí không 
có ñường vào các nước trong khối TPP. Lợi ích thuế quan lúc ñó “chỉ là cái lợi trên 
giấy”. 
 
TS Nguyễn ðỗ Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển 
nông thôn (Bộ NN-PTNT), cũng nhấn mạnh hàng rào kỹ thuật tại các thị trường XK là 
thách thức không nhỏ cho DN Việt. Một khi thuế giảm, họ sẽ ñưa ra các hàng rào phi 
thuế quan nghiêm ngặt hơn. ðặc biệt, các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm tại các thị 
trường lớn như Nhật, Mỹ lâu nay vẫn là cửa ải "khó nuốt" cho DN XK Việt. “Chúng ta 
sẽ gặp khó khăn với các sản phẩm chăn nuôi với 3 quốc gia Mỹ, Úc, New Zealand, 
ñặc biệt là thị trường Mỹ. Trong lĩnh vực này, khả năng cạnh tranh của VN còn tương 
ñối thấp, năng lực sản xuất và công nghệ hạn chế trong khi phải ñối mặt thường 
xuyên với các loại dịch bệnh trên ñàn gia súc, gia cầm”, ông Văn ðức Mười nhận 
ñịnh. 
 
Cũng theo ông Văn ðức Mười, tham gia TPP cơ hội mở ra cho XK nông sản chế biến 
nhưng ñổi lại thị trường nội ñịa sẽ cạnh tranh gay gắt hơn, thị phần có thể bị thu hẹp, 
thậm chí bị mất. Mấy năm gần ñây, thị trường thực phẩm VN chứng kiến sự có mặt và 
nhanh chóng bành trướng của thương hiệu ñến từ Thái Lan. ðó là Công ty cổ phần 
chăn nuôi C.P Việt Nam (C.P), ñược coi là ñối thủ nặng ký của các công ty cung cấp 
trứng thịt gà và thịt heo nội ñịa. ðối trọng với C.P có thể kể ñến Công ty TNHH một 
thành viên Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan). Còn ña số DN nội ñịa ñều có quy mô 
nhỏ, cạnh tranh trong môi trường hiện tại cũng không hề ñơn giản. 
 
ðể tồn tại và phát triển, một số DN chọn con ñường liên kết. Năm 2009, Tổng công ty 
thực phẩm ðồng Nai (Donataba) hợp tác với vùng Bretagne (Pháp) ñể phát triển 
ngành chăn nuôi, chế biến thực phẩm tại tỉnh ðồng Nai. Năm 2011, cùng với 
PetroVietnam, Donataba tiếp tục liên doanh với Tập ñoàn Marubeni của Nhật ñể kinh 
doanh sản xuất, chế biến và tiêu thụ thịt gia súc tại VN. Không liên doanh mở rộng mà 
trực tiếp mua lại cổ phần ñể nắm thị phần, năm 2012 Tập ñoàn Massan ñã mua lại 
40% cổ phần và trở thành cổ ñông lớn nhất của CTCP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia 
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súc Proconco, DN sản xuất thức ăn gia súc mang thương hiệu Con Cò. Proconco là 
liên doanh ñầu tư theo tỷ lệ vốn góp 51% của Pháp và 49% VN năm 1991… “DN 
trong nước cần tận dụng TPP ñể tham gia vào chuỗi liên kết, thoát khỏi việc gia công 
cho ñối tác nước ngoài và dần trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết 
toàn cầu”, ông Ngô Chung Khanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại ña biên - 
Bộ Công thương, khuyến nghị. Lợi thế XK có thể biến mất bởi các hàng rào kỹ thuật 
nghiêm nhặt hơn trong khi thị trường nội ñịa bị ñe dọa bởi các “ông lớn” trong ngành 
thực phẩm chế biến thế giới là "cục diện" khá bất lợi cho các DN Việt khi VN gia nhập 
TPP. Các chuyên gia ñều cho rằng, cơ quan quản lý cần nhanh chóng xây dựng 
những hàng rào kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế của các nước ñang áp dụng ñể DN 
nội ñịa không thiệt thòi trong cuộc cạnh tranh sắp tới.(Thanh niên) 
 
Ngân hàng lớn cũng muốn nới “room” lên 49% 
 

Thông tin về việc Chính phủ ñang xem xét cho phép các nhà ñầu tư nước ngoài tăng 
tỷ lệ sở hữu tại các ngân hàng nội ñịa lên 49% trong tương lai gần khiến không ít lãnh 
ñạo nhà băng kỳ vọng sẽ ñược nâng “room” cho ñối tác chiến lược ngoại, thay vì chỉ 
có mức tối ña 30% như hiện nay. 

Ông Phạm Hữu Phú, Chủ tịch HðQT Sacombank (STB) cho biết, Ngân hàng ñã lên 
kế hoạch bán cổ phần cho cổ ñông nước ngoài, với tỷ lệ 20%. Tuy nhiên, nếu việc mở 
“room” lên 49% ñược thực thi sớm, Ngân hàng sẽ tính ñến việc bán thêm cổ phần cho 
nhà ñầu tư ngoại. Theo ông Phú, việc mở “room” lên ñến 49% là một tín hiệu tích cực, 
nên cần tranh thủ thu hút dòng vốn ngoại vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Khi ñó, 
một dòng tiền thực từ nước ngoài ñầu tư vào các ngân hàng, nên lĩnh vực ngân hàng 
sẽ tốt hơn so với hiện nay. 

Chủ tịch HðQT một nhà băng khác cũng nêu quan ñiểm, Chính phủ nên nới “room” 
cho các ngân hàng thương mại lên tới 49%. Bởi theo lý giải của vị này, ngành tài 
chính - ngân hàng Việt Nam còn non trẻ, quản trị ñiều hành của nhiều nhà băng yếu 
kém, năng lực tài chính hạn chế. ðặc biệt, trước bối cảnh thị trường khó khăn ñang 
ảnh hưởng rất lớn ñến hoạt ñộng ngành và ñòi hỏi phải tái cơ cấu toàn hệ thống ngân 
hàng, nên cần thu hút nguồn lực bên ngoài ñể nâng cao năng lực tài chính, cũng như 
kinh nghiệm quản lý.  Là một trong những nhà băng ñã bán hết “room” ñược phép cho 
cổ ñông chiến lược nước ngoài (30%), nhưng người ñứng ñầu ABBank, ông Vũ Văn 
Tiền cho biết, nếu ñược phép mở “room”, Ngân hàng sẽ bán thêm cổ phần cho cổ 
ñông nước ngoài và ñối tác chiến lược nước ngoài của ABBank là IFC (hiện nắm giữ 
10%). 

Trên thực tế, nhiều ngân hàng Việt Nam bán cổ phần cho nhà ñầu tư nước ngoài, với 
tỷ lệ 10 - 20% và nhận ñược sự hỗ trợ không ít từ các cổ ñông chiến lược. Chẳng 
hạn, Eximbank ñã bán 15% cổ phần cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
(SMBC). Chủ tịch HðQT Eximbank, ông Lê Hùng Dũng cho biết, với sự ñồng hành và 
hỗ trợ của SMBC, trong 5 năm qua, Eximbank ñã liên tục phát triển và cung ứng các 
sản phẩm, dịch vụ tài chính mới cho thị trường, củng cố vững chắc vị thế là một trong 
những ngân hàng TMCP hàng ñầu tại Việt Nam. Từ một ngân hàng có vốn ñiều lệ chỉ 
2.800 tỷ ñồng và tổng tài sản 33.000 tỷ ñồng vào năm 2007, ñến cuối năm 2012, 
Eximbank ñã trở thành ngân hàng có vốn ñiều lệ ñạt 12.355 tỷ ñồng và tổng tài sản 
hơn 170.000 tỷ ñồng. Các ngân hàng khác, như OCB, PVBank, Techcombank… cũng 
luôn ñược cổ ñông nước ngoài sát cánh. Vì thế, các nhà băng mong ñược nới “room” 
lên 49%. 

Phó tổng giám ñốc một ngân hàng nước ngoài tại TP.HCM cho rằng, việc nới “room” 
là cần thiết trong việc thu hút vốn ngoại vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng, song một 
khi “cánh cửa” lĩnh vực tài chính - ngân hàng ñược mở ñể thu hút vốn ngoại, thì Chính 
phủ Việt Nam cần xem xét mở “room” cả với các nhà băng lớn, quy mô, thay vì chỉ 
cho phép nới “room” cho các nhà băng yếu kém. 

Lý do là, nếu chỉ nới room ñối với nhà băng nhỏ, yếu kém ñang buộc tái cơ cấu chưa 
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hẳn sẽ thu hút ñược sự quan tâm của các nhà ñầu tư nước ngoài. Mặt khác, khi tham 
gia ñiều hành ở những nhà băng lớn, nhà ñầu tư nước ngoài cũng có cơ hội phát triển 
tốt hơn. 

Chia sẻ thêm về vấn ñề này, theo một chuyên gia trong ngành, các nhà ñầu tư nước 
ngoài rất kỹ lưỡng trong việc xem xét rót vốn, ñặc biệt là với lĩnh vực còn nhiều hạn 
chế như tài chính - ngân hàng Việt Nam. Vì thế, dù ñược nới “room” lên 49%, song 
chưa hẳn các nhà ñầu tư ngoại ñã hào hứng bỏ vốn vào các ngân hàng yếu kém của 
Việt Nam, nhất là khi nợ xấu của những nhà băng này ñang ở mức cao và cơ quan 
quản lý yêu cầu phải tái cơ cấu thông qua hình thức mua bán – sáp nhập (M&A). 

(ðẦU TƯ) 

Hơn 100.000 tỉ ñồng nợ xấu thành nợ thường 

ðến cuối tháng 9 năm nay, các tổ chức tín dụng tại TPHCM ñã cho giữ nguyên nhóm 
nợ ñối với các khoản nợ có giá trị 100.000 tỉ ñồng lẽ ra ñã ñược chuyển thành nợ xấu, 
theo Quyết ñịnh 780/Qð-NHNN về cơ cấu lại nợ. 

Nợ xấu thực tế của hệ thống tổ chức tín dụng tại TPHCM có thể lên ñến 17% nếu 
không cơ cấu lại nhóm nợ 

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc này nhằm giúp doanh nghiệp không bị trả lãi quá 
hạn và tiếp tục ñược vay tại ngân hàng. 

Tại TPHCM, có trên 6.250 khách hàng ñược giữ nguyên nhóm nợ là nhóm 2 (nợ cần 
chú ý), thay vì bị chuyển xuống nợ nhóm 3 (nợ dưới chuẩn), với tổng dư nợ khoảng 
106.500 tỉ ñồng. Con số này ñã tăng khoảng 22% so với cuối năm 2012, và chiếm 
trên 11% tổng dư nợ ở cùng thời ñiểm cuối tháng 9. 

Như vậy, nếu cộng với nợ xấu của ñịa bàn vào cuối tháng 8 là 5,99%, thì nợ xấu thực 
sự nếu không cơ cấu lại nhóm nợ sẽ có thể lên ñến 17% tổng dư nợ. 

Tuy nhiên, khi thông tư 02/TT-NHNN quy ñịnh về phân loại tài sản có, mức trích, 
phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro trong 
hoạt ñộng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực vào 
tháng 6 năm sau, thì quyết ñịnh 780 nói trên sẽ hết hiệu lực và con số nợ ñược cơ 
cấu lại sẽ về ñúng nhóm nợ, lúc này con số nợ xấu sẽ cao hơn nhiều so với con số 
gần 6% nói trên. 

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, việc nợ xấu tăng cao là 
lực cản ñể doanh nghiệp tiếp cận vốn vay. Cũng vì thế, cơ quan này ñang kiến nghị 
NHNN Việt Nam ñẩy mạnh việc thực hiện ñề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, ñồng 
thời xúc tiến xử lý nhanh nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. ðồng thời NHNN chi 
nhánh TPHCM cũng ñã triển khai nhiều chương trình kết nối vốn doanh nghiệp, ngân 
hàng nhằm giúp doanh nghiệp có cơ hội vay vốn ưu ñãi.(TBKTSG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dữ liệu tham khảo 



Weekly thoughts 

Thứ Hai, 14/10/2013 

 

Giao dịch của nhà ðTNN – HOSE 
(Tri�u CP) 

Giao dịch của nhà ðTNN – HNX 
(Tri�u CP) 

  

 

Chỉ số thanh toán hiện hành  
(Tài s�n ng�n h�n/ các kho�n ph�i tr� ng�n h�n) 

ðòn bẫy tài chính  
(T�ng các kho�n ph�i tr�/ VCSH) 
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KHUYẾN CÁO:  
 
 
Báo cáo này không ñược chỉ dẫn hoặc chỉ ñịnh cho việc phân phối hoặc sử dụng bởi bất cứ cá nhân hoặc 
tổ chức là công dân hoặc người cư trú thuộc bất cứ nơi nào hoặc các nơi thực thi quyền lực khác mà tại 
các nơi này sự phân phối. công bố và việc sử dụng có thế trái với luật pháp hoặc những quy ñịnh hoặc 
những ñiều sẽ buộc SBBS phải ñăng ký hoặc yêu cầu giấy phép trong việc thực hiện các luật lệ này.   

  
Các thông tin. dữ liệu trong báo cáo này chỉ với mục ñích cung cấp thông tin và không nhằm mục ñích 
chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán hay công cụ phái sinh nào. Ngoài ra. SBBS có thể mua bán chứng 
khoán cho tài khoản tự doanh của mình dựa vào những khuyến nghị ñầu tư ngắn hạn của các chuyên gia 
phân tích và có thể những giao dịch này trái ngược với quan ñiểm hoặc các khuyến nghị về mua bán 
chứng khoán trong báo cáo này. 

 
Trước khi quyết ñịnh ñầu tư theo những khuyến nghị trong báo cáo này. nhà ñầu tư nên xem xét rằng 
những khuyến nghị này có phù hợp với ñiều kiện cụ thể của bản thân hay không bao gồm thuế phải chịu. 
môi trường luật pháp và năng lực tài chính. 

 
Các thông tin trong báo cáo này ñược xem là ñáng tin cậy bởi SBBS. tuy nhiên SBBS không chịu trách 
nhiệm về ñộ chính xác của những thông tin này. SBBS không chịu trách nhiệm về những khoản lỗ của 
nhà ñầu tư khi ñầu tư dựa trên khuyến nghị của báo cáo này. Trong tương lai. SBBS có thể phát hành 
thêm các báo cáo mới với những thông tin và kết luận không tương thích với báo cáo này. 

 
Thông tin. ý kiến và những dự báo trong báo cáo này phản ánh vào thời ñiểm thực hiện báo cáo và SBBS 
có thể thay ñổi chúng mà không cần thông báo. 

 
Một số danh mục ñầu tư thảo luận trong báo cáo này có thể thay ñổi giá trị nhanh chóng và thậm chí có 
thể giảm giá trị rất mau và gây nên thiệt hại cho nhà ñầu tư. Những khoản mục ñầu tư với những ñồng 
tiền khác ñồng tiền của nhà ñầu tư. nhà ñầu tư phải chịu thêm rủi ro về sự biến ñộng tỷ giá ảnh hưởng 
ñến lợi nhuận và thu nhập của nhà ñầu tư.  

 
Những người ñọc báo cáo này nếu không phải là những chuyên gia tài chính hay khách hàng của SBBS 
thì nên tư vấn thêm các luật sư và chuyên gia ñộc lập khác ñể ñược giải thích rõ hơn nội dung trong báo 
cáo trước khi quyết ñịnh ñầu tư. 

  
Tất cả những nội dung trong báo cáo này thuộc bản quyền của SBBS. trừ những phần có ghi rõ nguồn 
gốc xuất xứ. Không ai có quyền sao chép mà không ñược sự ñồng ý bằng văn bản của SBBS.  
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