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Dưới đây là những thông tin chính ghi nhận tại ĐHCĐ BIC ngày 10/4/2018
Khuyến nghị

Phần 1. Nội dung chính

Giá kỳ vọng (VND)

1. Thông qua kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018

Giá thị trường (6/4/2017)

Kết quả kinh doanh 2017






Lợi nhuận kỳ vọng

THÔNG TIN CỔ PHẦN
HSX

Sàn giao dịch
Khoảng giá 52 tuần

30.100 – 42.500

Vốn hóa (tỷ VNĐ)

3.829

SL cổ phiếu lưu hành

117.276.895

KLGD bình quân 10 ngày

20.362

% sở hữu nước ngoài

47,62%

Room nước ngoài

49,00%

Giá trị cổ tức/cổ phần

700

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

2,15%

Beta

Doanh thu phí bảo hiểm gốc 1.843 tỷ đồng (+10,44%)
Tỷ lệ bồi thường 45,2%
Tỷ lệ kết hợp 101,4%
Lợi nhuận hoạt động tài chính 186 tỷ đồng (+16,85%)
Lợi nhuận trước thuế 186 tỷ (+12,56%)

Từ năm 2017, BIC triển khai gói hỗ trợ kỹ thuật của Fairfax và đang phối hợp
cùng Fairfax tìm đơn vị tư vấn toàn diện giải pháp để phát triển CNTT cho giai
đoạn 5-10 năm tới.
Kế hoạch kinh doanh 2018 công ty mẹ
 Tổng doanh thu phí bảo hiểm 2.040 tỷ đồng (+12,71%)
 Lợi nhuận trước thuế 190 tỷ (+8,57%)
Tiếp tục phát triển mạng lưới để đến 2019 tất cả chi nhánh BIDV đều có ít nhất
01 phòng kinh doanh bảo hiểm trực tiếp phục vụ
Cơ cấu lại danh mục đầu tư, giảm tỷ trọng tiền gửi xuống 70%

0,87

2. Phân phối lợi nhuận 2017 & 2018
Trích lập quỹ đầu tư phát triển 25% năm 2017 và 20% năm 2018 để sử dụng
đầu tư dự án, core Bảo hiểm

BIẾN ĐỘNG GIÁ
YTD
BIC
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22,1%
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1,6%

6,7% 14,7% 47,7%

Chuyên viên phân tích
Nguyễn Thu Hà
(84 4) 3928 8080 ext 204
nguyenthuhapt@baoviet.com.vn

Cổ tức 7%
3. Báo cáo kết quả thù lao, trợ cấp thành viên HĐQT và ban kiểm soát 2017
& kế hoạch chi trả 2018
Chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2017:
205.000.000 VNĐ
Năm 2018: 0,35% LNTT
4. Bầu trưởng ban kiểm soát
Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiếm soát với ông Cao Cự Trí và đề cử bà Lại
Ngân Giang – Kế toán trưởng BIC.
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Phần 2. Q&A
1. Đoàn chủ tịch vui lòng chia sẻ cụ thể hơn về chiến lược cơ cấu lại danh
mục sản phẩm, cụ thể là tăng giảm tỷ trọng những nghiệp vụ nào? Hiện
tại, sản phẩm chủ lực của ngân hàng là bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo
hiểm xe cơ giới là 2 nghiệp vụ có mức độ cạnh tranh khá cao, BIC có thế
mạnh/lợi thế cạnh tranh gì trong nghiệp vụ này và kênh bán hàng chính
đối với 2 nghiệp vụ này?
BIC có kế hoạch tăng tỷ trọng mảng bán lẻ và phát huy lợi thế bancassurance.
Bảo hiểm xe cơ giới hiện nay cạnh tranh rất gay gắt, các doanh nghiệp khác
hạ phí, mở rộng điều khoản, chấp nhận rủi ro cao. Còn BIC vẫn thận trọng.
Các bên khác khoán chi phí kinh doanh, kiểm soát rủi ro và quản lý bồi thường
tại từng chi nhánh. BIC quản lý tập trung.
2. Chiến lược cụ thể mở rộng khách hàng ngoài BIDV?
Hiện tại số lượng khách hàng khai thác qua BIDV chiếm 48-52% tổng lượng
khách hàng. Và danh mục khách hàng cũng như sự tăng trưởng của BIC đi
cùng với sự tăng trưởng của BIDV. Trong những năm tới, BIC dự kiến sẽ mở
rộng hợp tác với các ngân hàng khác và bán sản phẩm qua kênh banca tương
tự như đã làm với BIDV.
3. Vì sao BIC thận trọng, hạn chế nhận các rủi ro Cat 4, 5 mà combined ratio
vẫn trên 100%? Phải chăng là do chi phí quản lý chưa được tối ưu?
Tỷ lệ kết hợp trên 100% là do chúng tôi báo cáo trên cơ sở minh bạch, những
doanh nghiệp bảo hiểm khác có lỗ thật hay không chúng tôi không biết. Trong
kinh doanh bảo hiểm có rất nhiều loại chi phí, không chỉ riêng có chi phí bồi
thường.
4. Chi phí đầu tư core bảo hiểm và những tính năng, lợi ích mà core bảo
hiểm có thể đem lại cho BIC?
Phát triển công nghệ thông tin đang là xu hướng và hiện nay hệ thống CNTT
cũ do BIC tự phát triển đã không còn đáp ứng được nữa. Chúng tôi đang chờ
tư vấn để có phương án cụ thể hơn, do đó không thể chia sẻ về chi phí đầu
tư.
5. Tổng danh mục đầu tư năm 2018 dự kiến đạt bao nhiêu với kế hoạch
tăng trưởng phí bảo hiểm gốc 12%? ROI và phân bổ danh mục đầu tư
2018?
Phân bổ danh mục đầu tư 2018: tiền gửi 70% / trái phiếu 20% / cổ phiếu, đầu
tư góp vốn 10%. Cổ đông Fairfax quản trị rủi ro rất thận trọng nên chúng tôi
rất khó lựa chọn tài sản để đầu tư. Trong năm 2017, chủ yếu chúng tôi đầu tư
trái phiếu ngân hàng. Năm 2018, chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn trái phiếu ngân
hàng và trái phiếu công ty chứng khoán. ROI của trái phiếu cao hơn so với
kênh tiền gửi khoảng 2%. ROI 2018 khoảng 7%.
6. Kế hoạch doanh thu thị trường Lào năm 2018 tăng nhưng lợi nhuận
trước thuế giảm một nửa là vì sao?
Sản phẩm chủ yếu bán ở Lào là bảo hiểm hàng không bán cho Lào Skyway..,
tuy nhiên năm vừa rồi phí bảo hiểm hàng không giảm còn 1/3. Do đó, năm
2018 dự kiến sẽ phát triển thêm bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người.
Tình hình cạnh tranh 2018 sẽ gay gắt hơn do 10 doanh nghiệp bảo hiểm mới
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thành lập của Trung Quốc. Lợi nhuận theo kế hoạch giảm ½ vì năm 2017
chuyển hết lợi nhuận về BIC do đó giảm nguồn tiền đầu tư.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Nguyễn Thu Hà xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất cả
những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không
đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ là
quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm
mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân tôi cũng như
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến
trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Nguyễn Xuân Bình

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

nguyenxuanbinh@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Ngân hàng, Bảo hiểm

Vật liệu xây dựng

Phân tích kỹ thuật

nguyenthuha@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Thép, Phân bón, Điện

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

chethimaitrang@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Phan Thùy Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Đức Anh

Cao su tự nhiên, Mía đường

Ô tô & Phụ tùng

Chiến lược thị trường

phanthuytrang@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranducanh@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Thị Thu Hằng

Công nghệ thông tin

Dệt may

nguyentiendungbvsc@baoviet.com.vn

hathithuhang@baoviet.com.vn
Thái Anh Hào
Hạ tầng nước
thaianhhao@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888

