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NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (CTG) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND16.850 VND20.000 N/A MUA Tài chính 
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Q3/2016 NH tiếp tục đạt kết quả tốt như kỳ vọng, khả năng CTG   

theo gót BIDV trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay. Chúng tôi 

duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 20.000 đồng/cp. 

Huy động tăng mạnh nhất trong nhóm các NH niêm yết giúp thanh 

khoản cải thiện đáng kể 

Kết thúc 9 tháng năm 2016, tín dụng tăng trưởng 16%, cao hơn so với 

tăng trưởng chung của toàn ngành là 11,65%. Đáng chú ý, huy động 

có sự tăng trưởng vượt trội 26,8%; cao nhất so với các NH đang niêm 

yết.  

Tăng trưởng tín dụng & huy động của các NHNY 9 tháng đầu năm 2016 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Khảo sát lãi suất nhóm 3 ngân hàng đầu ngành, chúng tôi nhận thấy 

CTG và BID đang có lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lần lượt là 

6,8% và 6,9%, cao hơn so với VCB 6,5%. Đây cũng là nguyên nhân 

giúp 2 NH này có sự vượt trội về huy động trong những tháng đầu 

năm. Nhờ đó, thanh khoản của CTG cải thiện đáng kể với LDR giảm 

dần từ 109% cuối năm 2015 xuống còn 99% tại thời điểm 30/9/2016. 

Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt 

Tín dụng tăng trưởng tốt cũng giúp nợ xấu (NPL) giảm nhẹ từ 0,93% 

đầu năm xuống còn 0,85%. Qui mô nợ xấu gần như không đổi so với 

thời điểm kết thúc Q2, song có sự dịch chuyển phần lớn từ Nợ nhóm 

3 (nợ dưới chuẩn) xuống Nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) làm nợ 

thuộc nhóm này tăng thêm 17%. Vì vậy, NH phải tăng cường trích lập 

DPRR trong Q3 với chi phí tăng 25,6% so với quý trước. Qui mô quỹ 

DPRR cũng mở rộng lên 6.894 nghìn tỷ, tăng 51,5% so với đầu năm. 
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Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 21.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.000 

KLGDBQ (3thg) 1.033.465 

Thị giá vốn (tỷ VND) 61.436 

SL CP đang lưu hành (tr) 3.723 

Free float (%) 8 

Beta 1,35 
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Tỷ lệ bao nợ xấu (Loan loss provision) cải thiện từ 95% cuối năm 2015 

lên 104% cuối Q1 và 128% cuối Q3/2016. 

KQKD Q3 tiếp tục diễn biến tốt như kỳ vọng  

(tỷ đồng) Q3/2016 Q2/2016 Lũy kế 9 tháng 2016 Tăng trưởng yoy 

Thu nhập lãi thuần 5.939 5.886 17.203 18,4% 

Thu nhập ngoài lãi  1.287 560 2.962 24.8% 

Chi phí hoạt động 3.047 3012 8.705 18,2% 

Chi phí DPRR tín dụng 1.968 1.568 4.977 30.3% 

LN trước thuế 2.212 1.868 6.485 13,3% 

   Nguồn: BCTC, VNDIRECT 

Tín dụng tăng mạnh giúp thu nhập từ lãi tăng 18,4%; NIM ổn định ở 

mức 2,8%. Thu nhập ngoài lãi tăng xấp xỉ 25% là nhờ: thu nhập dịch 

vụ tăng 12,8%; hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gấp 5 lần so với 

cùng kỳ năm ngoái, hoạt động kinh doanh chứng khoán cũng lãi 24 tỷ 

đồng, trong khi năm ngoái ghi nhận khoản lỗ 181 tỷ đồng. Lũy kế 9 

tháng 2016, NH đã thu hồi được hơn 2.000 tỷ đồng nợ xấu, tương 

đương với năm 2015. 

Về mặt chi phí, sở dĩ chi phí hoạt động tăng lên 18,2% là do việc sáp 

nhập với PG bank từ năm 2016 đã làm số lượng chi nhánh và CBCNV 

tăng đáng kể. Như đã đề cập ở trên, chi phí DPRR tín dụng Q3 tăng 

25,6% so với quý trước, đẩy chi phí lũy kế 9 tháng tăng 30,3% so với 

cùng kỳ năm trước. LNTT lũy kế 9 tháng tăng 13,3%, tương ứng với 

80% dự báo cả năm của chúng tôi đã đưa ra trong báo cáo ngày 

1/7/2016.  

Ngoài ra, BIDV đã thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt do đó 

nhiều khả năng là CTG sẽ tiếp bước. Trong báo cáo ngày 1/7/2016 

chúng tôi cũng đã đưa trường hợp trên vào giả định với tỷ lệ chi trả 

8%. Do đó chúng tôi tiếp tục duy trì dự phóng LNTT 2016 đạt 8.010 tỷ 

đồng, EPS 2016 và BVPS ước tính lần lượt đạt 1.604 đồng và 16.033 

đồng. 
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  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Thu nhập lãi thuần 18.839 21.708 24.939

Thu nhập lãi suất ròng 3.905 4.497 4.721

Tổng lợi nhuận hoạt động 22.744 26.205 29.660

Tổng chi phí hoạt động -10.719 -12.316 -13.792

LN trước dự phòng 12.024 13.889 15.868

Tổng trích lập dự phòng -4.679 -5.878 -6.669

TN từ các Cty LK & LD

Thu nhập ròng khác

LN trước thuế 7.345 8.010 9.199

Thuế -1.629 -1.776 -2.039

Lợi nhuận sau thuế 5.717 6.234 7.159

Lợi ích cổ đông thiểu số -19 -21 -24

LN ròng 5.698 6.214 7.136

 

12-15A 12-16A 12-17A

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng tiền gửi khách hàng 16,2% 14,0% 14,0%

Tổng tăng trưởng cho vay khách hàng 22,3% 17,0% 16,0%

Tăng trưởng thu nhập lãi ròng 7,2% 15,2% 14,9%

Tăng trưởng LN trước dự phòng 7,3% 15,5% 14,3%

Tăng trưởng LN ròng (0,2%) 9,1% 14,8%

Tăng trưởng các tài sản sinh lãi 18,9% 15,1% 13,1%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 1.530 1.604 1.596

Giá trị sổ sách/cp (VND) 15.004 15.435 13.416

Cổ tức / cp (VND) 5 5 5

Tăng trưởng EPS (0,2%) 4,8% (0,5%)

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Tổng cho vay khách hàng 538.080 629.553 730.282

Cho vay các ngân hàng khác

Tổng cho vay 538.080 629.553 730.282

Chứng khoán - Tổng cộng 125.215 137.737 144.624

Các tài sản sinh lãi khác 77.912 85.703 89.988

Tổng các tài sản sinh lãi 741.207 852.993 964.894

Tổng dự phòng -6.394 -7.317 -8.484

Tổng cho vay khách hàng 533.530 624.265 723.928

Tổng tài sản sinh lãi ròng 734.812 845.676 956.410

Tiền mặt và các khoản tiền gửi 5.091 5.193 5.296

Tổng đầu tư 3.892 3.970 4.050

Các tài sản khác 35.688 36.402 37.130

Tổng tài sản không sinh lãi 44.671 45.564 46.476

Tổng tài sản 779.483 891.240 1.002.885

Nợ khách hàng 492.960 561.974 640.651

Dư nợ tín dụng 20.860 21.904 22.342

Tài sản nợ chịu lãi 513.821 583.878 662.992

Tiền gửi 13.227 13.888 14.166

Tổng tiền gửi 527.048 597.766 677.159

Các khoản nợ lãi suất khác 153.406 158.102 162.972

Tổng các khoản nợ lãi suất 680.454 755.868 840.131

Thuế TNDN hoãn lại

Các khoản nợ không lãi suất khác 42.919 73.007 96.414

Tổng nợ không lãi suất 42.919 73.007 96.414

Tổng nợ 723.373 828.876 936.545

Vốn cổ phần 37.234 40.234 49.209

Thặng dư vốn cổ phần 8.975 8.975 0

Cổ phiếu quỹ 0 0 0

Lợi nhuận giữ lại 3.942 7.177 11.094

Các quỹ thuộc VCSH 5.717 5.717 5.717

Vốn chủ sở hữu 55.868 62.103 66.020

Lợi ích cổ đông thiểu số 242 262 320

Tổng vốn chủ sở hữu 56.110 62.365 66.340

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 779.483 891.240 1.002.885

Các chỉ số chính

12-15A 12-16A 12-17A

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 3% 3% 3%

Tỷ lệ chi phí thu nhập (47%) (47%) (47%)

Nợ xấu/ Tổng cho vay 1% 1% 1%

Nợ xấu/ Cho vay ròng 1% 1% 1%

LN/ TB cho vay 0% 0% 0%

Tổng tỷ lệ an toàn vốn 11% 9% 9%

Cấp tín dụng/ nguồn vốn 105% 108% 110%

Biên lợi và độ dàn trải

Thu nhập/ TS sinh lãi 6% 6% 6%

Chi phí cho các quỹ 4% 4% 4%

Lãi ròng/ Tài sản trung bình 3% 3% 3%

ROAE 10% 11% 11%
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Phân tích 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Trần Khánh Hiền – Chuyên viên phân tích cao cấp 

Email: hien.tranhkhanh@vndirect.com.vn 

   – Chuyên viên phân tích 
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   – Chuyên viên phân tích 
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   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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