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Hoa Kỳ tố cáo kiểm toán viên chứng khoán 

Trung Quốc phạm luật 

 

 
Sàn chứng khoán New York (ảnh minh họa). 

Cơ quan giám sát chứng khoán Hoa kỳ SEC tố cáo chi nhánh của một số công ty kế toán 

lớn nhất thế giới có trụ sở ở Trung Quốc vi phạm luật tài chính Hoa Kỳ vì không chịu tiết lộ 

thông tin về kết quả kiểm toán của họ tại các công ty Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ điều tra. 

Hôm thứ Hai, SEC nói năm công ty đã không hợp tác từ nhiều tháng nay. 

 

Ðó là Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young Hua Ming, KPMG Huazhen, 

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, và BDO China Dahua. 

 

SEC nói năm xí nghiệp kế toán này đã giữ lại nhiều thông tin liên quan tới chín công ty 

Trung quốc có chứng khoán được bán trên thị trường chứng khoán Hoa kỳ. SEC nói rằng 

họ chỉ có thể xác định các cuộc kiểm toán cho chín công ty là chính xác nếu được xem xét 

cách tính toán của các kiểm toán viên. 

 

SEC đã truy quét những hoạt động bất hợp pháp liên quan tới việc mua bán cổ phiếu của 

các công ty nước ngoài. SEC đã ngưng đăng ký chứng khoán cho gần 50 công ty, và đã 

nộp đơn khiếu kiện về tội lừa đảo nhắm vào hơn 40 công ty và các giám đốc của họ. 
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Việt Nam: Chủ tịch Sacombank từ chức 

 
Cổ phần của Vietcombank, ngân hàng do tư nhân làm chủ một phần, lớn thứ ba của Việt Nam, giảm 4,76% còn ở mức 22.000 đồng. 

  

Chứng khoán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank), 

ngân hàng cho vay do tư nhân làm chủ một phần, lớn hàng thứ 8 của Việt Nam tính theo tài 

sản, sụt giảm hôm thứ Sáu, kéo theo chứng khoán của các ngân hàng khác cũng sụt theo, 

sau khi chủ tịch ngân hàng bất thình lình từ chức. 

 

Trong một thông báo, ngân hàng cho biết Chủ tịch Ngân hàng Đặng Văn Thành từ chức có 

hiệu lực ngay tức thì, nhưng không cho biết lý do. Phó Chủ tịch Phạm Hữu Phú sẽ lên thay 

thế. 

 

Cổ phần của Sacombank giảm 3,11% còn ở mức 18.700 đồng hôm thứ Sáu. 

 

Việc từ chức đột xuất của ông Thành gây nên việc bán cổ phần ồ ạt, đặc biệt là chứng 

khoán của ngân hàng, đẩy chỉ số chứng khoán Việt Nam tại thành phố HCM xuống 3,27%, 

mức giảm lớn nhất kể từ ngày 28 tháng Tám theo như dữ liệu của Thomson Reuters. 

 

Cổ phần của Vietcombank, ngân hàng do tư nhân làm chủ một phần, lớn thứ ba của Việt 
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Nam, giảm 4,76% còn ở mức 22.000 đồng vào lúc đóng cửa phiên giao dịch, mức sụt giảm 

cao nhất trong số 8 ngân hàng Việt Nam. 

 

Cổ phần của Ngân hàng Thương mại Á châu giảm 4,61%, còn ở mức 14.500 đồng. Cổ 

phần của Eximbank giảm 3,31% trong khi VietinBank, ngân hàng do tư nhân làm chủ một 

phần, lớn hàng thứ hai của Việt Nam giảm 1,75%, còn ở mức 16.800 đồng vào lúc chấm 

dứt phiên giao dịch. 

 

(Reuters, Businessweek ) 
 

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/content/viet-nam-chu-tich-sacombank-tu-chuc/1538530.html 
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Thứ ba, 04/12/2012 

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận 
vụ sáp nhập ngân hàng thứ 3 

 

 

  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho phép sáp nhập hai tổ chức tín dụng không niêm 

yết, mở đường cho một cuộc sáp nhập ngân hàng lần thứ ba ở Việt Nam, kể từ khi chính 

phủ nước này bắt đầu các nỗ lực cải cách hệ thống ngân hàng khởi sự vào năm 2011.  

 

Bản tin của hãng thông tấn Reuters số ra hôm nay nói rằng hệ thống ngân hàng của Việt 

Nam bị lún sâu vào nợ xấu, chiếm đến 8,6% trong tổng số cho vay tính đến cuối tháng 3 

năm nay.  

 

Ðây là tỉ lệ cao nhất tại Ðông Nam Á sau nhiều năm “vung tay” quá mức trong lãnh vực địa 

ốc và quản lý lỏng lẽo đối với các nhà cấp tín dụng. 

 

Hai tổ chức tính dụng không niêm yết sẽ sáp nhập là Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ 

Chí Minh (HD Bank) và Ngân hàng Ðại Á.  

 

4

http://gdb.voanews.eu/B3B94460-0A17-487B-B268-7696AE3CA624_mw1024_s.jpg


Cả hai ngân hàng này đều không có đối tác chiến lược nước ngoài.  

 

Tờ báo mạng Ðầu tư Chứng khoán trích lời ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng “cả hai Ngân hàng Ðại Á và Ngân hàng 

Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đều có hoạt động cho vay tốt, và không nằm trong số 9 

ngân hàng bị chính phủ và Ngân hàng Nhà nước bắt buộc phải tái cấu trúc.” 

 

Hai vụ sáp nhập ngân hàng trước đó bao gồm: vụ thứ nhất diễn ra vào cuối năm 2011 khi 3 

ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập với nhau để lập thành Ngân hàng Thương 

mại Sài Gòn; và vụ thứ hai diễn ra vào tháng 8 năm nay khi Ngân hàng Habubank bị Ngân 

Hàng Saigon-Hanoi thâu tóm do số nợ chết của Habubank vượt quá mức 16% từ hậu quả 

của việc tài trợ cho tập đoàn Vinashin của nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 

Binh An Co. 

 

Nguồn: Reuters, Dau tu chung khoan  
 

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/content/ngan-hang-nha-nuoc-vietnam-chap-thuan-vu-sap-nhap-

thu-ba/1535242.html 
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