
TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ: ACB (HNX) 

Ngân hàng TMCP Á Châu  

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 3.419 tỷ đồng (+20% qoq) và NIM đạt 3.58% so với 

3,57% năm 2019.  Lợi nhuận ròng đạt 1.537 tỷ đồng trong Q1/2020 tăng 13% so với cùng 
kỳ trong khi tổng thu nhập hoạt động đạt 4.378 tỷ đồng(+25% qoq). Thu nhập ngoài lãi đạt 
959 tỷ đồng( +51% qoq) nhờ vào lãi chứng khoán đầu tư. 

 Mảng huy động khách hàng vẫn tăng trưởng tốt (+2% qoq) cả về tiền gửi khách hàng 

(+1,5% qoq) và chứng chỉ tiền gửi (+275% qoq). Mảng tiền gửi tăng trưởng tích cực nhờ 
cơ sở khách hàng bán lẻ tốt đạt 275 ngàn tỷ (+2,3% qoq). 

 Chất lượng tài sản tốt: Tỷ lệ nợ xấu đã tăng nhẹ lên 0,66%so với 0,54% tại thời điểm 

cuối năm 2019 nhưng vẫn ở mức thấp trong toàn hệ thống. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu LLC đạt 

148% cao thứ hai sau VCB với 239%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao sẽ giúp ACB vượt qua 

được giai đoạn khó khăn dễ dàng hơn.  

 Hiện nay ACB đang trong quá trình tìm kiếm đối tác độc quyền trong mảng bancasurance, 

hứa hẹn trong tương lại sẽ mang lại một khoản thu nhập bất thường và dòng thu nhập 

định ổn định trong tương lai. 

RỦI RO ĐẦU TƯ 

 Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế, ACB sẽ phải đối mặt với một số 

rủi ro chung của ngành ngân hàng nhưng mức độ ảnh hưởng thấp hơn.  

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 ACB đang tiến vào vùng test MA 100 và MA 

200 ngày nên cần quan sát xem cung cầu có 

được cải thiện qua khối lượng giao dịch hay 

không. 

 Mức kháng cự hiện tại ở 22,75 tương ứng 

MA 200. 

 Mức hỗ trợ gần nhất tại 22,4 và 21,4 tương 

ứng MA6 và MA20.  

 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (26/05/2020) P/E  P/B  

ACB Ngân hàng 1.662.737.277 22.600 6,22 1,28 

ĐÁNH GIÁ: TRUNG LẬP 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Vùng giá mua kỳ vọng:  

21.000 – 21.500 

Vùng giá bán kỳ vọng: 

23.000 

Ngưỡng cut-loss:             <21.000 

(đơn vị: đồng/cổ phiếu) 

Thời gian nắm giữ: 

3 tháng 

Lợi nhuận dự kiến:  

6,9% 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, mà chúng tôi có thể cập nhật bằng nỗ lực tối đa của 
mình. Do vậy, báo cáo chỉ nhằm mục đích tham khảo và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của thông tin. Trong thực tế, giao dịch 
có thể phát sinh tùy theo thỏa thuận của các bên mua/bán và chúng tôi không chịu trách nhiệm do việc sử dụng những thông tin trên gây ra hoặc bất 
kỳ mục đích sử dụng nào liên quan đến báo cáo này. 


