
BÁO CÁO NGẮN: ACB (HOSE) 

Ngân hàng TMCP Á Châu  

Đánh giá: 
 

Dài hạn: Khả quan 

Ngắn hạn: Trung lập 

Xu huớng ngắn hạn: Phục hồi kỹ thuật 

 

 

   

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (20/05/2022) P/E  P/B  ROE ROA 

ACB Ngân hàng 2.701.948.075 29.050 7,43 1,60 23,7% 2,1% 

 Chỉ tiêu ngành 10,11 1,72 18,6% 1,8% 

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 
• Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh khiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, kết 

quả kinh doanh của ACB vẫn ghi nhận sự tăng trưởng khá tốt. Cụ thể, thu nhập lãi 

thuần của ACB đạt 18.945 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 

9.603 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/12/2021, huy động vốn của 

ACB đạt 380.000 tỷ đồng, tăng trưởng 7,57%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 362.000 

tỷ đồng, tăng 16,19%.  

• Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) có xu hướng tăng trưởng, được cải thiện qua từng 

năm. Kết thúc năm 2021, NIM của ACB đạt 4,09% (+0,39 điểm phần trăm so với năm 

2020). Bên cạnh đó, ACB kiểm soát chặt chi phí hoạt động, đưa tỷ lệ chi phí hoạt động 

trên tổng thu nhập thuần (CIR) xuống 34,93%, giảm 7,05 điểm phần trăm so với năm 

2020. 

• Năm 2021, ACB cũng lọt top 5 Ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất ngành, 23,7%. 

Theo Tổng giám đốc ACB, tính đến tháng 4 năm 2022, tỷ lệ CASA của ACB đạt 27% 

và phía Ngân hàng kỳ vọng tỷ lệ này sẽ tăng lên 28%-29% vào cuối năm nay. 

• ACB thuộc top những Ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất hệ thống. Năm 

2021, tỷ lệ nợ xấu của ACB ở mức 0,77%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu được cải thiện mạnh 

mẽ từ 160% lên 209%.  

• Năm 2022, ACB đặt kế hoạch LNTT là 15.018 tỷ đồng, tăng 25% yoy; mục tiêu 

tổng tài sản tăng 11% đạt 588.187 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 11% lên 

421.897 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến tăng 10% lên 398.299 tỷ đồng 

theo chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước giao hồi đầu năm. Về kế hoạch tăng vốn, 

ACB dự kiến phát hành hơn 675 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. 

Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ 27.019 tỷ đồng lên 33.774 tỷ 

đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý III/2022. 

• Kết thúc Q1/2022, kết quả kinh doanh của ACB tương đối tích cực, đạt hơn 27% 

kế hoạch cả năm 2022 của Ngân hàng. Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ACB đạt 5.441 

tỷ đồng, LNTT đạt 4.114 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 17,3% và 32,5% so với cùng kỳ 

năm 2021. Thêm vào đó, trong quý 1/2022, ACB cũng là ngân hàng có doanh thu 

mảng bancassurance dẫn đầu trong hệ thống Ngân hàng, đạt 396 tỷ đồng.  

• Năm 2022, mục tiêu trọng tâm của ACB là phát triển ngân hàng số. ACB đã cho 

ra mắt sản phẩm ngân hàng số ACB ONE trong quý 1 năm 2022 với nhiều tính năng 

và ưu đãi nhằm thu hút và gia tăng trải nghiệm tích cực của khách hàng. 

 

RỦI RO ĐẦU TƯ 
• Rủi ro nợ xấu tăng 11% so với thời điểm đầu năm. Tính đến hết quý 1/2022, tổng nợ 

xấu của ACB ghi nhận mức 3.119 tỷ đồng, có sự chuyển dịch từ nợ dưới tiêu chuẩn 

sang nợ có khả năng mất vốn. Điều này khiến cho tỷ lệ nợ xấu trên dự nợ của ACB 

tăng từ 0,77% lên 0,82% trong quý 1/2022. 

• Rủi ro giảm giá cổ phiếu: Trước những diễn biến tiêu cực từ TTCK thế giới trong bối 

cảnh áp lực lạm phát gia tăng & xung đột Nga-Ukraine căng thẳng, TTCK trong nước 

có những bước giảm mạnh và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới diễn biến giá của 

cổ phiếu ngân hàng nói chung và ACB nói riêng. 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

• ACB đã điều chỉnh về vùng đáy 1 năm tại 

mức giá 27,5 và hồi phục lên mức giá 

29,05. 

• Thanh khoản của cổ phiếu đã giảm hơn 

70% so với thời điểm cổ phiếu ở vùng 

đỉnh lịch sử. 

• Chỉ báo MACD co lại gần đường Signal 

và vẫn nằm dưới đường Zero, chỉ báo RSI 

và MFI đang đi tới vùng 50. 

• Giá cổ phiếu đang nằm dưới các đường 

SMA20, SMA50, cho thấy trong  trung 

hạn đang là xu hướng giảm.  

• Chúng tôi đánh giá trong vòng 1 tháng tới 

cổ phiếu ACB sẽ tiếp tục hồi phục lên 

vùng giá 30 – 30,5. 

  

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Chúng tôi vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn của ngành ngân hàng nói chung và ACB nói riêng khi nền kinh tế phục hồi sau Đại dịch, kéo 

theo nhu cầu tín dụng tăng cao trong các quý còn lại của năm 2022. Dưới góc độ kỹ thuật, xu hướng trong trung hạn của cổ phiếu đang là xu 

hướng giảm. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá trong vòng 1 tháng tới cổ phiếu ACB sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng giá 30 – 30,5. 

  

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này đuợc thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn đuợc 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. 

Chỉ tiêu  

(Tỷ đồng) 
2020 2021 Q1/2022 

TN lãi thuần 14.582 18.945 5.441 

LNST 7.683 9.603 3.288 

NIM 3,7% 4,09% 4,11% 

NPL 0,59% 0,77% 0,82% 

ROE (%) 24,3% 23,9% 23,7% 

ROA (%) 1,8% 1,9% 2,1% 

Tổng tài sản 444.530 527.769 528.636 

Chỉ tiêu  TN lãi thuần LNST (Q1/22) NIM (%) NPL (%) CIR (%) ROE (%) ROA (%) P/E P/B 

ACB 5.441 3.288 4,1% 0,8% -39,9% 23,7% 2,1% 7,14 1,54 

TCB 8.111 5.615 5,6% 0,7% -30,7% 21,0% 3,4% 6,19 1,21 

VCB 11.976 7.967 3,3% 0,8% -26,9% 20,8% 1,7% 15,04 2,95 

BID 12.826 3.638 2,9% 0,9% -26,6% 13,3% 0,7% 13,99 1,86 

VPB 9.888 8.917 7,5% 4,8% -16,4% 22,7% 3,4% 7,45 1,48 

MBB 8.385 4.726 5,2% 0,9% -30,9% 22,4% 2,4% 6,65 1,42 

CTG 10.146 4.698 2,8% 1,3% -27,1% 12,9% 0,8% 9,34 1,18 

STB 2.739 1.274 2,5% 1,3% -55,3% 11,6% 0,8% 9,79 1,09 

Bảng chỉ tiêu tài chính một số ngân hàng niêm yết năm quý 1/2022 (ĐVT: Tỷ VND) 


