
PJT được chấp thuận niêm yết 
hơn 1,1 triệu cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có
quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu
Đường thủy Petrolimex (mã CK: PJT) được niêm yết bổ sung hơn
1,1 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của PJT
lên hơn 10,8  triệu cổ phiếu.

Theo đó, công ty này được niêm yết thêm 1.157.336 cổ phiếu,
tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là hơn 11 tỷ đồng.
Ngày niêm yết có hiệu lực 13/8/2014. Đây là số lượng cổ phiếu
phát hành để trả cổ tức năm 2013 và tăng vốn từ nguồn vốn chủ
sở hữu của PJT.

Được biết, PJT có số vốn điều lệ hơn 96,5 tỷ đồng, hoạt động
chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu Đường Thủy; Kinh
doanh sửa chữa, nâng cấp phương tiện vận tải thủy, súc rửa tàu;
Kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ ngành. Kinh doanh buôn bán
các sản phẩm dầu mỏ... Hiện tại cổ phiếu của PJT có giá trên thị
trường là 7.700 đồng/cổ phiếu. q Q.H

NBB được chấp thuận gia hạn 
chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa chấp thuận
cho Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã Ck: NBB) được
gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng đến
hết ngày 8/9/2014. Văn bản này của UBCKNN cũng nêu rõ, trong
thời gian gia hạn công ty phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu.

Trước đó, NBB được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán
hơn 17,8 triệu cổ phiếu ra công chúng. Tổng giá trị chào bán tính
theo mệnh giá là hơn 178 tỷ đồng.

Được biết, NBB có vốn điều lệ hơn 358,6 tỷ đồng; trụ sở chính
tại đường ĐT747, khu phố 7, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân
Uyên, tỉnh Bình Dương.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là: Đầu tư và kinh
doanh bất động sản, đầu tư tài chính, hoạt động xây dựng dân dụng
và công nghiệp, xây dựng công trình giao thông, sản xuất điện.
Hiện tại, NBB có khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 35.721.200
cổ phiếu, với giá 20.700 đồng/cổ phiếu. q H.Q

VN INDEX
NGÀY 12/8/2014

601,78  điểm t 0,35 điểm t 0,06% 

HNX INDEX 80,47 điểm t 0,13 điểm t 0,16%

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC:

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số
1572/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của NHNN
thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch hành động nhằm tập trung hoàn
thiện thể chế tiền tệ, nâng cao vị thế của NHNN trong việc hoạch
định và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ (CSTT) nhằm ổn định
giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ
mô, tăng trưởng kinh tế và góp phần thực hiện công cuộc công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều hành tiền tệ, lãi suất và tỷ
giá hối đoái theo cơ chế thị trường thông qua sử dụng linh hoạt, có
hiệu quả các công cụ CSTT.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch hành động
đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, như: hoàn thiện thể chế
và cải cách hành chính về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng;
Điều hành công cụ CSTT hợp lý; Tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh
mẽ Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011
– 2015”; Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và
giám sát an toàn hệ thống thanh toán quốc gia… q NHNN

MB cho vay ưu đãi khách hàng cá nhân

Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết, ngân hàng đang tiếp tục triển
khai chương trình vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân.
Theo đó, khách hàng vay vốn sẽ được ưu đãi lãi suất chỉ từ 8%/ năm,
tối đa lên đến 12 tháng và áp dụng lãi suất ưu đãi cố định kéo dài
trong suốt thời gian vay vốn, tối đa lên tới 20 năm.

Bên cạnh việc được vay lãi suất chỉ từ 8%/ năm, khách hàng tham
gia gói vay ưu đãi 5.000 tỷ của MB còn được lựa chọn thời gian vay
vốn linh hoạt phù hợp với nhu cầu vay vốn của từng khách hàng. q

V.H

Chuyên mục này được tài trợ bởi Agribank
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q THG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký
cuối cùng: 20/8/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1:1. Nội dung:Lấy ý
kiến cổ đông về vấn đề đồng ý cho phép thực hiện đầu tư dự án
Khu nhà ở thương mại xã Trung An. Thời gian thực hiện:
25/08/2014 đến ngày 20/09/2014. Địa điểm: CTCP Đầu tư và
Xây dựng Tiền Giang.

q DVC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký
cuối cùng: 20/8/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1:1. Nội dung: Bổ nhiệm
tạm thời 1 thành viên Hội đồng quản tri, thế chấp tài sản Nhà
hàng Cảng và một số vấn đề khác. Thời gian thực hiện:
25/08/2014 đến ngày 20/09/2014. Địa điểm: CTCP Đầu tư và
Xây dựng Tiền Giang.

q COM: Trả cổ tức đợt 1 năm 2014. Ngày đăng ký cuối
cùng: 20/8/2014. Tỷ lệ thực hiện: 8 %/cổ phiếu. Thời gian thực
hiện: 29/8/2014. Địa điểm: Chứng khoán lưu ký, nhận cổ tức tại
nơi mở tài khoản; chứng khoán chưa lưu ký, nhận cổ tức tại
CTCP Vật Tư - Xăng Dầu.

q DPC: Trả cổ tức  năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng
ký cuối cùng: 29/8/2014. Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu. Thời
gian thực hiện: 18/9/2014. Địa điểm: Chứng khoán lưu ký, nhận
cổ tức tại nơi mở tài khoản; chứng khoán chưa lưu ký nhận cổ
tức tại CTCP Nhựa Đà Nẵng. q
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q PV: Thưa ông, ông đánh
giá thế nào về hệ thống ngân
hàng Việt  hiện nay và triển vọng
trong tương lai?

- Ông David Hovenden: Với
ngân hàng Việt, tôi có cái nhìn
tổng quan từ bên ngoài hơn là từ
bên trong. Nhìn chung, sự phát
triển của các ngân hàng Việt
Nam cũng đồng bộ với sự phát
triển của nền kinh tế Việt Nam,
vốn tăng trưởng rất mạnh 25
năm qua. Tuy nhiên, thách thức
lớn nhất với Việt Nam hiện nay
là nâng cao năng suất, qua đó
nâng cao hiệu quả của nền kinh
tế nói chung và hệ thống ngân
hàng nói riêng.

So với khu vực, các ngân hàng
Việt Nam ở mức khá, chưa tốt
bằng các ngân hàng ở Malaysia,
Singapore, nhưng cũng không
thấp. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu
hơn thì các ngân hàng còn tồn tại
nhiều vấn đề phải thay đổi như nợ
xấu. Xét về quy mô và mạng lưới
thì các ngân hàng Việt còn tương
đối nhỏ. Đó có thể không là vấn
đề nếu xét về thị trường nội địa,
nhưng thời gian tới khi thị trường
mở cửa vào năm 2015 và một số
giai đoạn sau, thì các ngân hàng
Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với
các ngân hàng Đông Nam Á, đặc
biệt là từ Malaysia, Singapore.
Đây là những ngân hàng mạnh, họ
chiếm lĩnh thị trường nhanh và
Việt Nam là thị trường hứa hẹn.
Vì vậy quy mô và năng suất là rất
quan trọng để cạnh tranh trên cả
thị trường nội địa và thị trường
quốc tế. 

Về triển vọng của ngành Ngân
hàng Việt Nam, tôi nghĩ là tốt,
nhất là khi họ chú trọng giải quyết
vấn đề quy mô, cải tiến chất
lượng tín dụng, giảm nợ xấu,
chuyển đổi để tăng sức cạnh tranh
trên thị trường nội địa và quốc
tế… Một cuộc khảo sát chúng tôi
thực hiện vừa qua với các nhà
điều hành ngân hàng ở ASEAN
cho thấy Việt Nam là một trong
các thị trường ngân hàng hấp 
dẫn nhất khu vực. Việt Nam có
thể đứng thứ 3 hoặc thứ 2, sau 
Indonesia. 

q PV: Ông vừa nói đến nợ
xấu, một vấn đề lớn của ngân
hàng Việt Nam, vậy ông có thể
chia sẻ một số kinh nghiệm về
việc xử lý nợ xấu ở nước ngoài?

- Ông David Hovenden: Một
trong những tiêu chuẩn cơ bản để
phân biệt ngân hàng tốt và ngân
hàng xấu là tỷ lệ nợ xấu. Từ bên
ngoài nhìn vào, những vấn đề liên
quan đến khủng hoảng toàn cầu
không ảnh hưởng nhiều lắm đến
ASEAN mà các yếu tố nội tại ảnh
hưởng nhiều hơn. Vì thế các

phương pháp đã áp dụng ở châu
Âu và Mỹ có thể không hiệu quả
với Việt Nam. 

Hoạt động cho vay tại Việt
Nam phức tạp hơn các nước khác,
đặc biệt là liên quan đến doanh
nghiệp nhà nước, vì thế có ảnh
hưởng đến quyết định cho vay của
các ngân hàng. Đây sẽ tiếp tục là
một thách thức đối với các ngân
hàng của Việt Nam. 

Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam  cũng đang thực hiện sáp
nhập các ngân hàng yếu để tăng

sức bền cho các ngân hàng. Như
tôi đã nói, quy mô là rất quan
trọng để chịu được những cú sốc
lớn của nền kinh tế, chịu được nợ
xấu. Vì vậy việc sáp nhập các
ngân hàng nhỏ là một biện pháp
tốt để xử lý nợ xấu. 

q PV: Theo ông, các ngân
hàng Việt Nam nên làm gì để
khai thác được thị trường bán lẻ
tiềm năng lớn của mình?

- Ông David Hovenden: Các
ngân hàng Việt Nam phải xác định
rõ họ muốn khai thác gì từ thị

trường ngân hàng bán lẻ. Có nhiều
cách để thực hiện chiến lược ngân
hàng bán lẻ. Một cách truyền
thống là mở nhiều chi nhánh.
Ngân hàng Nhà nước hiện đang
hạn chế mở chi nhánh, do đó có
thể nghĩ việc triển khai online
banking, mobile banking. Ở thị
trường ASEAN, mobile banking
là phân khúc quan trọng hơn do sự
phổ biến của thiết bị này. 

Xét về nhiều mặt, ASEAN
đang dẫn đầu thế giới về các ứng
dụng ngân hàng, các giải pháp
thanh toán trên điện thoại di động.
Việt Nam cũng có thể tận dụng các
tiến bộ về công nghệ ngân hàng
trong khu vực và học hỏi từ các
nước. Vấn đề đặt ra là ngân hàng
phải xác định được chiến lược của
mình để xác định phân khúc khách
hàng và khu vực địa lý cụ thể. Có
ngân hàng hướng đến khách hàng
ở thành phố lớn, có ngân hàng tập
trung vào tài chính vi mô. Ví dụ
ngân hàng BRI của Indonesia
chuyên cung cấp dịch vụ tài chính
vi mô cho các đối tượng khách
hàng nghèo với các khoản vay rất
nhỏ, với 60 triệu khách hàng, kết
nối bằng công nghệ vệ tinh. Đây
thực sự là một chính sách bán lẻ
rất tập trung. Do đó, cần suy nghĩ
về chiến lược, kênh phân phối sản
phẩm để có thể thành công trên thị
trường bán lẻ. 

q PV: Trong bài trình bày
của mình tại Diễn đàn Việt Nam
CEO Summit 2014 vừa qua, ông
có nói về “3 lý lẽ biện hộ” mà các
ngân hàng Việt Nam có thể đưa
ra khi “ngại thay đổi”. Ông có
thể phân tích kỹ hơn những “lý
lẽ” này?

- Ông David Hovenden: Tôi
tin ngành Ngân hàng Việt  cần
phải chuyển đổi. Thông thường, lý
lẽ hay được đưa ra là “chúng tôi

rất khác biệt, điều kiện của chúng
tôi khác nên không thể áp dụng
mô hình tương tự ở các nước”.
Thực tế chúng tôi đã làm việc rất
nhiều ở châu Á, cả ngân hàng nội
địa và ngân hàng khu vực, thì
không có nhiều khác biệt giữa các
ngân hàng. Ngân hàng ở đâu cũng
có những vấn đề cơ bản liên quan
đến các nhu cầu về tài chính như
cho vay, giao dịch, đầu tư, rủi ro.
Tuy nhiên, môi trường chính sách
có thể khác nhau. Một trong
những thách thức lớn nhất cho các
ngân hàng Việt Nam là môi
trường chính sách, như những hạn
chế về đầu tư, mở chi nhánh, giới
hạn tín dụng…, nhưng thực ra các
nước khác cũng có những hạn chế
tương tự. Vì vậy, các ngân hàng
Việt Nam có thể học được nhiều
bài học từ các nước khác và áp
dụng linh hoạt theo thực tế tại
nước mình. 

Lý do thứ hai là “chúng tôi
không có khả năng chuyển đổi
quy mô lớn, chúng tôi có hoạt
động nhỏ lẻ nên không thể thay
đổi tổng thể, chúng tôi không có
nguồn nhân lực đủ năng lực”. Tuy
nhiên ở đâu cũng có sự thiếu hụt
năng lực. Điều mấu chốt trong quá
trình chuyển đổi là xác định mục
tiêu của mình và đưa ra lộ trình cụ
thể thực hiện.

Lý do thứ 3 là “chúng tôi vẫn
có thể thành công mà không cần
thay đổi mô hình hoạt động”.
Đứng trước làn sóng tăng trưởng,
những người khác tiến lên, bạn
cũng tiến lên, nhưng người chiến
thắng thực sự là người hướng đến
hiện đại hóa mô hình hoạt động.
Tôi cho rằng các ngân hàng Việt
Nam cần cải tiến mô hình, ứng
dụng công nghệ nhiều hơn. 

q PV: Xin cảm ơn ông!
HOÀNG YẾN (thực hiện)

Thị trường ngân hàng Việt Nam 
hấp dẫn thứ 3 ở khu vực

“Dòng tiền có thể sẽ có
sự chuyển dịch sang
nhóm tầm trung

(mid-cap), nhỏ (penny) trong giai
đoạn tới. Khi 2 chỉ số vượt qua
được các ngưỡng kháng cự mạnh,
tâm lý thận trọng của nhà đầu tư
sẽ dần được thay thế bởi sự tự tin
và hưng phấn…” – Báo cáo vừa
phát đi của BVSC nhận định.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
còn cho rằng, sau khi đa số các
bluechips đã có nhịp tăng trưởng
mạnh về giá trong thời gian gần
đây, dòng tiền có thể sẽ chuyển
hướng tìm kiếm lợi nhuận ở những
nhóm cổ phiếu trễ nhịp hơn. Do
vậy, Công ty này nghiêng về kịch
bản nhóm các cổ phiếu mid-cap,
penny sẽ thay thế nhóm bluechips

để giữ nhịp cho thị trường và tạo
cơ hội cho nhà đầu tư.

BVSC cho biết thêm, ngành bất
động sản sẽ tiếp tục có chuyển biến
tích cực mặc dù mang tính phân hóa.
Những chuyển biến tập trung ở khía
cạnh giải phóng hàng tồn kho cùng
với tín hiệu ấm lên của thị trường bất
động sản, đặc biệt với phân khúc các
dự án trung bình thấp. 

Cộng thêm vào đó, xu hướng
giảm của mặt bằng lãi suất cũng

đã và đang có tác động tích cực,
giúp các doanh nghiệp giảm bớt
được gánh nặng lãi vay và khách
hàng đã mạnh dạn hơn trong việc
vay vốn ngân hàng mua nhà. 

“Chúng tôi đánh giá các doanh
nghiệp bất động sản với phân
khúc nhà trung bình thấp (HQC,
DXG, NBB, NLG,...) sẽ thoát
khỏi khó khăn và có tăng trưởng
ổn định hơn. Bên cạnh đó, ngành
vật liệu xây dựng như xi măng, sắt

thép, gạch ngói cũng sẽ gián tiếp
được hưởng lợi từ sự ấm lên của
thị trường bất động sản, qua đó
thu hút được sự quan tâm của các
nhà đầu tư trong những tháng cuối
năm”, BVSC cho biết.

Ngoài ra, con số tăng trưởng
của kim ngạch xuất khẩu kết hợp
với yếu tố điều chỉnh tỷ giá cho
thấy triển vọng của một số ngành
có tỷ trọng doanh thu xuất khẩu
lớn trong nửa cuối năm 2014.

Trong đó có thể kể đến dệt may
(TCM, GMC,...), sắt thép (HSG,
NKG,...), hay thủy sản (VHC,
HVG,...). Bên cạnh đó, các thông
tin về tiến trình đàm phán TPP sẽ
là yếu tố hỗ trợ, thu hút dòng tiền
đầu tư vào ngành này.

BVSC dự báo, điểm cân bằng
chỉ số P/E của VNINDEX vào thời
điểm cuối tháng 8 sẽ đạt mức 14,64.
Dự báo này dựa vào kết quả từ mô
hình kinh tế lượng phân tích chỉ số

VN-INDEX dựa theo mối liên hệ
với các biến số vĩ mô trong quá khứ. 

Với mức P/E này, BVSC xác
định điểm cân bằng của VN-Index
đạt 607 (dao động của chỉ số từ 589
đến 624 với xác suất 90%). Mức
điểm này tăng so với cuối tháng 7
phản ánh tác động của việc duy trì
lãi suất thấp và sự phục hồi của
tình hình sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp nói chung trong
các tháng gần đây. q   D.T 

Dòng tiền có thể sẽ chuyển dịch 
sang nhóm cổ phiếu tầm trung, nhỏ

Ông David Hovenden, Giám đốc điều hành, PwC Strategy& Khu

vực Đông Nam Á vừa có chuyến thăm ngắn đến Việt Nam. Trong 

thời gian ít ỏi tại Việt Nam, ông David Hovenden đã dành cho 

phóng viên TBTCVN cuộc phỏng vấn về hệ thống ngân hàng tại 

Việt Nam.  
Ông David Hovenden
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Nếu chú trọng giải quyết vấn đề quy mô, cải tiến chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu... thì ngành Ngân hàng Việt Nam rất có triển vọng         Ảnh: T.K


