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NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (HNX: ACB)
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2012
Chỉ tiêu cơ bản
Tổng tài sản
Dư nợ
Tiền gửi từ khách hàng
- Tiền gửi tiết kiệm VND
LNTT
LNST
NPL
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)

ĐVT
Tỷ đồng
Tỷ đ ồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
%
%

2012 KH
379,000
118,000
5,500
<1%
>9%

2012 TH
176,308
102,815
140,735
96,596
1,043
928
2,5%
13,52%

% KH
46.5%
87.1%
19.0%
-

2011
281,019
102,809
185,637
83,054
4,203
3,208
0,89%
9,25%

YoY
-37.3%
0.0%
-24.2%
16.3%
-75.2%
-71.1%
(Nguồn: ACB)

Lợi nhuận giảm mạnh. Kết thúc năm 2012, ACB đạt 1.043 tỷ đồng LNTT, giảm 75,2% yoy, chỉ
hoàn thành 19% kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân do: (1) Lỗ lớn từ hoạt động kinh doanh vàng; (2) Chi
phí hoạt động và dự phòng tăng mạnh; (3) Những việc làm gây xáo trộn của ban lãnh đạo cũ làm suy
giảm niềm tin của khách hàng và người gửi tiền từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động huy động
vốn và cho vay của ngân hàng. (4) Rủi ro tín dụng liên ngân hàng cao cùng với áp lực từ các quy
định mới của NHNN trong hoạt động liên ngân hàng khiến các khoản thu từ cho vay, tiền gửi liên
ngân hàng sụt giảm mạnh.
Tỷ lệ NPL cũng tăng lên 2,5% từ 0,89% trong năm 2011 và có nguy cơ tiếp tục gia tăng trong năm
2013 do nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.
Rủi ro đáng lưu ý từ khoản dư nợ liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, CTG và Vinaline.


7.000 tỷ đồng liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên: ACB cho biết tổng dư nợ cho vay đối với
ông Kiên và 6 công ty liên quan là 9.415 tỷ đồng. Sau khi thu hồi được 2.415 tỷ đồng, số dư nợ
còn lại tính đến nay là 7.000 tỷ đồng. Những khoản vay này đều có tài sản thế chấp bao gồm: cổ
phiếu của tổ chức tín dụng khác trị giá 3.458 tỷ đồng; cổ phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết
trị giá 1.989 tỷ đồng; góp vốn vào doanh nghiệp hơn 925 tỷ đồng và thư bảo lãnh của ngân hàng
là 750 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng, ACB cần thêm thời gian để xử lý và giảm dần số dư nợ trên,
do đó trong thời gian này ACB vẫn phải trích lập dự phòng.



718 tỷ đồng tiền gửi tại CTG: Đây là khoản tiền gửi liên quan đến vụ án lừa đảo của Huỳnh Thị
Huyền Như, vì thế khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra có lẽ ACB vẫn chưa thực hiện trích lập
dự phòng cho khoản vay này. Chúng tôi đánh giá xác suất thu hồi được khoản tiền gửi này là rất
thấp. Do đó nhiều khả năng ACB sẽ trích lập dự phòng 100% như một khoản lỗ trong thời gian tới.



700 tỷ đồng dư nợ với Vinalines: đang được ACB xếp vào nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý, trích lập
dự phòng 5% theo quy định của NHNN). Với tình hình vận tải biển đang suy thoái trầm trọng
như hiện nay, khả năng thanh toán công nợ của Vinalines sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, rủi ro
nợ xấu từ khoản vay này có thể gia tăng.

Toàn bộ trạng thái vàng đã tất toán trong năm 2012 do đó ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động kinh
doanh vàng trong năm 2013 là không đáng kể.

Chuyên viên phân tích: Hà Thị Thu Hằng – hathithuhang@baoviet.com.vn

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013.
Chỉ tiêu cơ bản

ĐVT

2013 KH

2012 TH

YoY (%)

Tổng tài sản

Tỷ đồng

183,000

176,308

3.8%

Tổng huy động

Tỷ đồng

157,623

140,735

12.0%

Tổng dư nợ cho vay

Tỷ đồng

115,153

102,815

12.0%

LNTT

Tỷ đồng

1,800

1,043

72.6%
(Nguồn: ACB)

Trong năm 2013, ACB xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên mức tăng trưởng tín dụng và huy
động dự kiến là 12% Theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu đạt 1.800 tỷ đồng LNTT, tăng 72,6% so với
năm 2012. Đây được xem là kế hoạch lợi nhuận khá thận trọng và khiêm tốn so với các ngân hàng
cùng quy mô. Tuy nhiên với những vấn đề đang tồn tại, ACB cần có thêm thời gian để ổn định bộ
máy nhân sự, củng cố và lấy lại niềm tin của khách hàng để tạo ra những tiền đề chắc chắn so sự tăng
trưởng bền vững trong tương lai.
Kết quả kinh doanh quý I/2013. ACB cho biết quý I/2013 ngân hàng đạt 300 tỷ đồng LNTT, hoàn
thành 17% kế hoạch đặt ra cho cả năm. Huy động vốn cải thiện, tín dụng tăng trưởng 4,3%.
Tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư. ACB đã cơ cấu 1 số danh mục đầu tư và thoái bớt vốn tại một
số ngân hàng sau:
Danh mục đầu tư
Ngân hàng Eximbank
Ngân hàng Đại Á
Ngân hàng Kiên Long
Ngân hàng Vietbank

Trạng thái
Đã bán toàn bộ cổ phần sẽ ghi nhận lãi trong năm 2013
Đang tiến hành chuyển nhượng. Dự kiến có lãi
Đang làm thủ tục chuyển nhượng
Chưa có kế hoạch thoái vốn. Đang sở hữu <5%

Giảm chi phí hoạt động: là một trong những mục tiêu trọng tâm của ACB trong năm 2013 để đưa
hệ số CIR về mức hợp lý. Theo đó chi phí nhân viên (chi phí lương thưởng) sẽ giảm khoảng 25-30%.
Thành lập công ty kinh doanh vàng để nâng cao lợi nhuận. Là một trong 6 ngân hàng được
NHNN cho phép kinh doanh vàng cùng với kinh nghiệm trong mảng hoạt động này, ACB dự kiến sẽ
tham gia vào hoạt động kinh doanh chế tác nữ trang nhằm nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng trong
tương lai.

NHẬN ĐỊNH CỦA BVSC
Mặc dù chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của ACB trong việc giải quyết ảnh hưởng liên quan đến ban
lãnh đạo cũ, tất toán xong trạng thái vàng, ổn định bộ máy nhân sự, tái cơ cấu các khoản đầu tư để
tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi, tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng ACB vẫn cần thêm thời
gian để củng cố thương hiệu, lấy lại niềm tin của khách hàng và xử lý những vấn đề còn tồn đọng với
khoản dư nợ liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, CTG và Vinalines. Cổ phiếu ACB đang được giao
dịch với mức P/E trailing là 19,1x, P/E forward (tính theo kế hoạch 2013) là 11,1x so với mức trung
bình ngành (11,9x).
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG
Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) không
chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này. Các quan điểm, nhận định,
đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm của BVSC.
Báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử
dụng báo cáo phân tích này như một nguồn thông tin tham khảo.
BVSC có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC
có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này.

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Địa chỉ trụ sở chính: 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi nhánh: 233 Đồng Khởi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (844) 3 928 8080

Điện thoại: (848) 3 914 6888

Fax: (844) 3 928 9888

Chuyên viên phân tích:
Hà Thị Thu Hằng

Fax: (848) 3 914 7999

Chịu trách nhiệm nội dung:
ext 158

hathithuhang@baoviet.com.vn

Xin vui lòng đọc kỹ khuyến nghị tại trang cuối báo cáo phân tích này

Lê Đăng Phương

ext: 155

ledangphuong@baoviet.com.vn
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