
 
 

 
 

 
 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  1 

 

 
 

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM (CTG) 

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

VND16.900 VND20.012 4,8% MUA Ngân hàng 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 
Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 

 
 

 

 
 

 
 

  

Câu chuyện của CTG xoay quanh sự chuyển biến của một 

NHTMCP có tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước cao đang tích cực 

thoát khỏi mô hình ngân hàng truyền thống để hướng tới mô 

hình ngân hàng bán lẻ với mục tiêu phát triển bền vững. 

Kết quả Q1/2016 tương đối khả quan: Thu nhập lãi thuần tăng 
14,6% nhờ NIM cải thiện từ 2,7% cuối năm 2015 lên 2,8%. Thu nhập 
ngoài lãi đạt mức tăng trƣởng ấn tƣợng 97,8%; chủ yếu nhờ vào thu 
nhập từ phí và dịch vụ (tăng 39%). Chi phí dự phòng rủi ro (DPRR) 
trong kỳ cũng giảm nhẹ từ 1.510 tỷ đồng xuống 1.441 tỷ đồng, góp 
phần đẩy lợi nhuận trƣớc thuế (LNTT) tăng ấn tƣợng 53,8%, đạt 
2.400 tỷ đồng. 

Hiện tại NH vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức nhƣ thanh 
khoản thấp, trích lập DPRR của khoản trái phiếu VAMC sẽ tiếp tục 
ăn mòn lợi nhuận trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên chúng tôi 
đánh giá chất lƣợng tài sản của CTG cao hơn BIDV nhờ tỷ lệ nợ 
nhóm 2 thấp và tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) đƣợc cải thiện đáng kể từ 
80% năm 2014 lên 104% năm 2015. 

Chúng tôi ƣớc tính LNTT của Vietinbank năm 2016 đạt 8.010 tỷ 
đồng, tăng 9,2% so với năm 2015. EPS 2016 dự phóng 1.604 đồng, 
BVPS 2016 dự phóng 16.033 đồng (vốn chủ sở hữu đã bao gồm 
300 triệu cổ phiếu sáp nhập PGBank). 

Cổ phiếu đang giao dịch ở định giá thấp nhất trong vòng một 
năm trở lại đây. Hiện tại, CTG đã giảm về vùng giá dƣới 17.000 
đồng; tƣơng đƣơng với 1,04x P/B 2016, thấp hơn so với trung bình 
1,45x của ngành đồng thời cũng là mức thấp trong lịch sử giao dịch 
từ năm 2014. Đây là định giá khá hấp dẫn đối với một NH đang có 
những chuyển biến tích cực, chúng tôi khuyến nghị MUA CTG với 
giá mục tiêu 20.012 đồng (cao hơn 18,4% so với giá hiện tại). 

Trong ngắn hạn chúng tôi cũng lƣu ý những sự kiện có thể xảy ra 
ảnh hƣởng đến giá cổ phiếu nhƣ: khả năng tăng tỷ lệ sở hữu của 
nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, chia cổ tức 8% bằng tiền mặt. Bên cạnh đó 
cũng không loại trừ khả năng CTG sẽ sáp nhập thêm một NH nữa 
trong năm sau. 

 

Ngày 01/07/2016 

Trần Khánh Hiền 

hien.trankhanh@vndirect.com.vn 
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CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỪ NGÂN HÀNG BÁN BUÔN TRUYỀN 

THỐNG SANG NGÂN HÀNG BÁN LẺ 

Đƣợc thành lập từ năm 1998 sau khi tách khỏi NHNN Việt Nam, 

NHTMCP Công thƣơng Việt Nam thực hiện cổ phần hóa từ tháng 

09/2008 và niêm yết trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ ngày 

16/07/2009. Năm 2013, CTG chào đón NH Tokyo – Mitsubishi UFJ 

(BTMU) trở thành đối tác chiến lƣợc với khoản đầu tƣ 743 triệu USD, 

tƣơng đƣơng với 20% vốn cổ phần.  

Hiện tại NH có quy mô tổng tài sản xếp thứ 3 sau Agribank và BIDV, 

mạng lƣới bao gồm hơn 1.200 chi nhánh và phòng giao dịch cùng 

với đội ngũ 21.000 nhân viên trên khắp cả nƣớc. 

Năm 2013 đánh dấu bƣớc ngoặt trong hoạt động khi NH bắt đầu 

triển khai chuyển đổi từ ngân hàng bán buôn truyền thống sang mô 

hình bán lẻ theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2013 - 2014, triển khai 

thí điểm từ Hội sở chính đến 8 chi nhánh. Giai đoạn 2 nhân rộng ra 

51 chi nhánh đƣợc hoàn thành trong năm 2015. Giai đoạn 3 từ năm 

2016, mô hình ngân hàng thanh toán đƣợc triển khai để hƣớng tới 

mục tiêu Thƣơng hiệu bán lẻ số 1, kỳ vọng nâng thu nhập từ dịch vụ 

lên 27% tỷ trọng doanh thu vào năm 2017.  

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

Trong báo cáo lần đầu này, chúng tôi tiến hành đánh giá hoạt động 

của CTG trong giai đoạn chuyển đổi 2013 – 2015 dựa trên các chỉ 

tiêu của mô hình CAMELS.  

1. Chỉ tiêu an toàn vốn 

Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) là thƣớc đo độ an toàn vốn của NH đƣợc 

tính theo tỉ lệ của tổng vốn cấp 1 và vốn cấp 2 so với tổng tài sản đã 

điều chỉnh rủi ro của NH. Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu hiện nay là 9% 

đƣợc NHNN qui định theo Thông tƣ số 36/2014. 

CAR của CTG giảm mạnh từ 13,2% xuống 10,6% trong giai đoạn 

2013 – 2015 do tốc độ tăng trƣởng tài sản mạnh trên 15% mỗi năm 

đi kèm với tăng trích lập dự phòng trong bối cảnh NH không thực 

hiện tăng vốn trong 2 năm qua. Tại thời điểm cuối năm 2015, 

Vietinbank duy trì tỷ lệ 10,6% cao hơn BIDV song vẫn thấp hơn các 

NH niêm yết khác. 

Kể từ năm 2016, khi áp dụng các chuẩn mực Basel II, CAR dự kiến 

sẽ giảm sút đáng kể, vì vậy áp lực gấp rút tăng vốn cấp 1 và cấp 2 

của các NHTMCP trong năm 2016 là rất lớn. Hiện tại, CTG vẫn chƣa 

công bố kế hoạch tăng vốn cụ thể trong năm 2016 nhƣng theo kế 

hoạch, sau khi sáp nhập với PGBank, vốn điều lệ của NH sẽ tăng 

thêm 3.000 tỷ đồng. Đối với việc Bộ Tài chính yêu cầu trả cổ tức 

bằng tiền mặt trong thời gian gần đây, đại diện của CTG hầu nhƣ 

chƣa có phản hồi cụ thể.  

Chúng tôi đánh giá áp lực tăng vốn của CTG không lớn nhƣ NH có 

CAR ở ngƣỡng thấp và phải trả cổ tức khác là BIDV. Trong trƣờng 

hợp phải trả cổ tức bằng tiền mặt, NH sẽ phải chi khoảng 1.900 

nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 48% lợi nhuận giữ lại. Hiện tại CTG 

vẫn còn dƣ địa để tăng vốn cấp 2 (ví dụ: phát hành trái phiếu chuyển 

đổi hoặc công cụ nợ khác) đồng thời NH còn có khoản thặng dƣ gần 

9.000 nghìn tỷ đồng để bổ sung cho vốn điều lệ.  

CAMELS là mô hình đánh giá xếp hạng chất 
lượng tài sản và tình hình kinh doanh của các 
ngân hàng thông qua thang điểm dựa trên các 
tiêu chí bao gồm: Capital adequacy – Chỉ tiêu 
an toàn vốn; Asset quality – Chất lượng tài sản 
có; Management – Quản lý; Earnings – Khả 
năng sinh lời; Liquidity – Thanh khoản; và 
Sensitivity to Market risk – Độ nhạy cảm rủi ro 
đối với thị trường. 

Tỷ  lệ an toàn vốn (CAR) 
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2. Chất lượng tài sản 

Tài sản sinh lời tăng ổn định 16% mỗi năm trong giai đoạn 2012 – 

2015, trong đó cho vay khách hàng mở rộng tỷ trọng từ 69,6% năm 

2012 lên 72,4% năm 2015 tƣơng ứng với giai đoạn tăng trƣởng tín 

dụng mạnh mẽ của CTG. Từ năm 2014, cơ cấu tài sản sinh lời cũng 

ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hƣớng giảm tài sản tiền gửi 

sang chứng khoán đầu tƣ. Điều này phù hợp với xu hƣớng chung 

cùa các NHTMCP vì từ năm 2012, NHNN ban hành các khung pháp 

lý mới nhằm quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động liên NH. 

Đáng chú ý CTG nắm giữ danh mục trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) 

khá lớn chiếm 50% tài sản chứng khoán đầu tƣ. Tỷ lệ này khá cao 

so với các NH khác (VCB 10%, BID 15%). Chúng tôi đánh giá đây là 

tài sản có nhiều rủi ro do trái phiếu đƣợc phát hành bởi các doanh 

nghiệp có liên quan đến xây dựng và bất động sản chiếm tỷ trọng 

khá lớn 50% - 60% tổng tài sản TPDN. 

Cơ cấu cho vay vẫn còn dư âm của một NHTMCP Nhà nước. 

Mặc dù CTG đã đẩy mạnh cho vay mảng SMEs và cá nhân từ năm 

2013 song hiện tại Doanh nghiệp Nhà nƣớc (SOEs) vẫn còn chiếm 

tỷ trọng 25%, khá cao so với VCB (23%) và BIDV (16%). Chúng tôi 

nhận thấy các khoản dƣ nợ của CTG có liên quan đến các DNNN 

hoạt động yếu kém nhƣ Lilama và Vinalines. Năm 2016 với mục tiêu 

tăng trƣởng cho vay bán lẻ đạt 31%, NH kỳ vọng sẽ kéo tỷ trọng 

khách hàng cá nhân từ 22% lên 25%. 

Cơ cấu cho vay theo ngành của CTG từ trƣớc đến nay luôn tập trung 

vào ba lĩnh vực chính: sản xuất & chế biến, bán buôn bán lẻ và xây 

dựng bất động sản. Các lĩnh vực này lần lƣợt chiếm tỷ trọng 29%, 

28% và 19% tổng dƣ nợ cho vay năm 2015. Tuy nhiên nếu tính cả 

các khoản đầu tƣ TPDN có liên quan đến xây dựng và bất động sản 

nhƣ đã nêu ở trên thì tỉ lệ này có khả năng còn cao hơn nữa. 

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của CTG luôn duy trì ở mức khá thấp so với 
các NH khác.  

So sánh các chỉ tiêu nợ xấu năm 2015 
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rằng nợ xấu sau khi sắp xếp lại của PGBank sẽ không có ảnh hƣởng 

đáng kể. 

3. Quản lý & hiệu quả hoạt động 

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của CTG khá cao trong giai đoạn 

2013 – 2015. Nguyên nhân là do NH phải đầu tƣ chi phí khá lớn khi 

chuyển đổi sang mô hình bán lẻ. Đáng chú ý, CTG dành khoảng 

15% - 20% tổng đầu tƣ hàng năm để phục vụ cho CNTT và các giải 

pháp bảo mật thông tin.  

Chúng tôi đánh giá CTG đã chủ động đi trước nhiều NH khác 

trong việc nâng cấp trình độ công nghệ. Từ năm 2013, NH đã tiến 

hành thay thế hệ thống core banking mới và dự kiến sẽ hoàn tất 

trong Q3/2016. Giải pháp core banking với năng lực quản trị mạnh 

sẽ tạo đƣợc ƣu thế cạnh tranh và khả năng kinh doanh linh hoạt cho 

CTG, qua đó sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm chi phí chung. 

Chủ tịch HĐQT CTG giai đoạn 2009 - 2014, ông Phạm Huy Hùng là 

ngƣời có dấu ấn khá quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình 

của CTG. Trong giai đoạn này CTG theo đuổi chính sách tăng 

trƣởng tín dụng cao và mở rộng thị trƣờng với chi phí vốn lớn hơn 

so với các NH khác. CTG cũng là NH luôn nằm trong top đầu về đãi 

ngộ cho ngƣời lao động với các khoản thƣởng đƣợc trích từ thu 

nhập thuần của NH. 

CT HĐQT đƣơng nhiệm, ông Nguyễn Văn Thắng (SN1973) đã có 20 

năm gắn bó tại CTG với nhiều vị trí khác nhau. Chúng tôi nhận thấy, 

dấu ấn đầu tiên của vị Chủ tịch này là đã thành công kiềm chế đà 

tăng của chi phí hoạt động. CIR tăng nhẹ trong năm 2015 nhƣng có 

xu hƣớng giảm từ Q1/2016.   

4. Khả năng sinh lời 

CTG luôn nằm trong nhóm NH dẫn đầu về tăng trưởng tín dụng 

từ năm 2012 đến nay. Năm 2015 ghi nhận thành công của mô hình 

chuyển đổi giai đoạn 2 với tín dụng tăng trƣởng ấn tƣợng ở mức 

22,3%; xếp thứ 2 sau BIDV, kéo thu nhập lãi thuần tăng 7,2% so với 

mức tăng trƣởng âm của năm trƣớc đó. Mảng bán lẻ đóng vai trò 

dẫn dắt với mức tăng 52%, khách hàng SMEs tăng 29% trong khi tín 

dụng cho Doanh nghiệp Nhà nƣớc giảm 4%. 

Tuy nhiên ở mặt khác huy động tăng trƣởng chậm đã kéo tỷ lệ dƣ nợ 

cho vay trên vốn huy động (LDR) lên khá cao 109,2% vào cuối năm 

2015.  

Trong năm 2016, nằm trong mục tiêu chung của Ngân hàng Nhà 

nƣớc, CTG tiếp tục đẩy mạnh tín dụng với kế hoạch cơ bản là 17,5% 

và mục tiêu hƣớng tới 18% - 19%. Trong đó mảng bán lẻ vẫn là 

động lực chính với mục tiêu tăng trƣởng từ 35 - 40%. Tuy nhiên kế 

hoạch huy động vẫn chỉ ở mức 14%, thấp hơn nhiều so với tăng 

trƣởng tín dụng. Chúng tôi cho rằng với LDR gần chạm ngƣỡng qui 

định, NH khó có dƣ địa để đẩy tín dụng đi xa hơn mốc 17,5%.  

 

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tăng trưởng tín dụng/huy động và thu nhập 
lãi thuần 

 
   Nguồn: VNDIRECT 
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Cơ cấu thu nhập của NH vẫn nặng về hoạt động tín dụng truyền 

thống, trong đó thu nhập từ lãi chiếm đến 82,8%. Từ năm 2013, NH 

đã tích cực đa dạng hóa nguồn thu bằng các dịch vụ thanh toán, ủy 

thác, chứng khoán. Tuy nhiên tỷ trọng thu nhập ngoài lãi của CTG 

còn khá thấp, chỉ ở mức 17,2% so với tỷ lệ 27% của VCB. 

Với việc đầu tƣ mạnh vào các dịch vụ tiện ích cho khách hàng nhƣ 

thanh toán trực tuyến, bảo hiểm liên kết, NH đang đặt mục tiêu tăng 

trƣởng từ phí và dịch vụ 15% trong năm 2016 và nâng tỷ trọng thu 

nhập từ phí và dịch vụ lên 27% trong năm 2017. 

TỶ suất lợi nhuận cận biên (NIM) giảm dần từ năm 2012. Khi lãi 

suất cho vay ngày một giảm và huy động trở nên cạnh tranh hơn, 

CTG đã không duy trì đƣợc NIM do không có lợi thế chi phí vốn rẻ 

nhƣ VCB hay MBB. Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn của CTG chỉ ở 

mức 14,5%, thấp hơn so với tỷ lệ 28% của VCB và 31,1% của MBB. 

Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh NHNN đang duy trì chính sách lãi 

suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và đầu vào huy động vẫn tiếp tục 

cạnh tranh gay gắt thì CTG khó có cơ hội cải thiện NIM trong năm 

2016. Tuy nhiên định hƣớng phát triển mô hình bán lẻ sẽ giúp NIM 

tăng trở lại do cho vay bán lẻ mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn.  

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) suy giảm. Nằm trong xu 

hƣớng chung của ngành, ROE của CTG suy giảm mạnh từ giai đoạn 

2012 đến 2015 do chi phí dự phòng rủi ro (DPRR) ăn mòn lợi nhuận.  

5. Thanh khoản và Độ nhạy cảm rủi ro đối với thị trường 

Nhƣ chúng tôi đã đề cập ở trên, tỷ lệ LDR hiện tại của Vietinbank 

đang ở ngƣỡng khá cao và có xu hƣớng tăng nhẹ trong Q1/2016 

Đây là cách tính LDR theo phƣơng thức thông thƣờng của thông lệ 

quốc tế. Nếu tính LDR điều chỉnh theo Thông tƣ 36/2014/TT-NHNN, 

thì chỉ tiêu này của Vietinbank đang ở mức 86%, gần chạm ngƣỡng 

90% theo qui định của NHNN.  

Bên cạnh đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của NH 

đang ở mức 33,8%, khá gần với qui định 40% của NHNN. Vì vậy để 

duy trì tăng trƣởng tín dụng, NH cần gia tăng tỷ trọng cho vay ngắn 

hạn hoặc thu hút nguồn vốn trung và dài hạn.  

  

Tỷ suất lợi nhuận cận biên (NIM) 

 

   Nguồn: VNDIRECT 

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Tỷ lệ dư nợ cho vay/vốn huy động (LDR) 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q1/2016 

Kết thúc Q1/2016, tổng tài sản của NH tăng 1,5%; cho vay khách 

hàng tăng 2,8%; thấp hơn khá nhiều so với con số của VCB và BIDV 

lần lƣợt là 6,3% và 6,8%. Tƣơng tự một vài năm trƣớc đây, CTG có 

màn khởi động tín dụng khá chậm chạp so với các đối thủ cạnh tranh 

khác song NH luôn có khả năng chạy nƣớc rút vào thời điểm cuối 

năm để hoàn thành mục tiêu. 

Huy động tăng 2%, thấp hơn so với trung bình 2,2% của toàn ngành. 

Chúng tôi nhận thấy CTG đang duy trì chính sách lãi suất tiền gửi 

thấp hơn so với một vài đối thủ cạnh tranh.  

Thu nhập lãi thuần tăng 14,6% nhờ NIM cải thiện từ 2,7% cuối năm 

2015 lên 2,8%. Thu nhập ngoài lãi đạt mức tăng trƣởng ấn tƣợng 

97,8%, chủ yếu nhờ vào thu nhập từ phí và dịch vụ (tăng 39%) và 

thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tăng gấp 6 lần. Đáng ghi nhận là 

hoạt động thu hồi nợ xấu của NH tăng 120% so với quý trƣớc. Chi 

phí DPRR trong kỳ cũng giảm nhẹ từ 1.510 tỷ đồng xuống 1.441 tỷ 

đồng, góp phần đẩy LNTT tăng ấn tƣợng 53,8% đạt 2.400 tỷ đồng. 

NPL tính đến thời điểm cuối Q1/2016 là 0,96% thấp hơn so với các 

NH khác, tăng nhẹ so với mức 0,93% cuối năm 2015. 

DỰ BÁO LỢI NHUẬN 2016 & TRIỂN VỌNG 2017 

Tăng trưởng tín dụng và huy động: Với những lý do đã nêu trên 

(xem phần Lợi nhuận), chúng tôi ƣớc tính tăng trƣởng tín dụng ở 

mức 17% thấp hơn kế hoạch 17,5% của NH. Huy động vẫn hoàn 

thành mức tăng trƣởng 14% mà NH đã đặt ra nhờ mạng lƣới sáp 

nhập thêm từ PGBank. 

Tăng trưởng thu nhập ngoài lãi: ƣớc tính tăng 15% do NH bắt đầu 
ghi nhận sự thành công khi đầu tƣ CNTT và các sản phẩm liên kết. 

NIM: Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh NHNN đang duy trì chính 

sách lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và đầu vào huy động vẫn 

tiếp tục cạnh tranh gay gắt thì Vietinbank khó có cơ hội cải thiện NIM 

trong năm 2016. NIM sẽ ổn định ở mức 2,70%; giảm nhẹ so với mức 

2,73% năm 2015. 

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR): giữ ở mức 47% của năm 2015 do số 

lƣợng chi nhánh và nhân viên cũng tăng sau sáp nhập song đầu tƣ 

vào core banking đã bƣớc vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên chúng tôi 

cho rằng CIR sẽ giảm từ năm 2017 sau khi NH hoàn thành hệ thống 

core banking. 

Chi phí DPRR: ƣớc tính chi phí DPRR sẽ tăng thêm 26% trong năm 

2016 chủ yếu từ khoản trích lập các khoản nợ đã bán cho VAMC. 

Cổ tức: Chúng tôi đặt giả thiết NH phải trả 8% cổ tức bằng tiền mặt. 

Dựa vào các giả định chính nhƣ trên, chúng tôi ƣớc tính LNTT của 

Vietinbank năm 2016 đạt 8.010 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 

2015. EPS 2016 dự phóng 1.604 đồng, BVPS 2016 dự phóng 

16.033 đồng (vốn chủ sở hữu đã bao gồm 300 triệu cổ phiếu sáp 

nhập PGBank). 

Chúng tôi đánh giá triển vọng tích cực hơn trong năm 2017 đối với 
CTG nhờ khả năng cải thiện NIM khi cơ cấu cho vay dần dịch 
chuyển về phía bán lẻ. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động sẽ giảm đƣợc 
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đà tăng do đã hoàn thành các dự án đầu tƣ CNTT qui mô lớn. 
Chúng tôi ƣớc tính LNTT năm 2017 đạt 9.199 tỷ đồng, tăng 14,8%. 

ĐỊNH GIÁ 

Chúng tôi nhận thấy hiện tại cổ phiếu CTG đang đƣợc giao dịch với 

P/B khá thấp so với các NH khác và đồng thời cũng đang ở mức 

thấp trong lịch sử giao dịch kể từ năm 2015.  

Bảng so sánh các NH có cùng qui mô 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

P/B lịch sử 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Chúng tôi sử dụng phƣơng pháp thu nhập thặng dƣ để đƣa ra mức 
giá hợp lý cho mỗi cổ phiếu CTG là 20.012 đồng. Các thông số đầu 
vào gồm: lãi suất phi rủi ro 6,5% (TPCP kỳ hạn 5 năm); phần bù rủi ro 
thị trƣờng 6,5%; beta của CTG là 0.96. Chi phí vốn chủ sở hữu ƣớc 
tính dựa trên mô hình CAPM là 12,98%. Tăng trƣởng dài hạn của 
CTG là 5,8%. 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

  

Giá cổ 

phiếu

Vốn hóa 

TT

BVPS 

2016

EPS 

2016 P/B P/E ROA ROE

VND 29/06/2016 VND VND 2016 2016

BID 17,500 59,827      10,664    1,324   1.64x 13.2x 0.7% 17.8%

CTG 16,700 62,181      16,033    1,604   1.04x 10.4x 0.8% 10.3%

VCB 46,400 123,656    19,444    1,884   2.39x 24.6x 0.9% 18.6%

MBB 14,900 24,305      15,474    1,656   0.96x 9.0x 1.1% 15.0%

ACB 19,000 17,030      15,876    1,219   1.20x 15.6x 0.5% 12.2%

Trung bình 1.45x 0.8% 15.5%

Trung bình ngành loại trừ VCB 1.21x

Title:

Source:
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Giá trị sổ sách hiện tại 55,868         

Giá trị hiện tại của thu nhập thặng dƣ 18,643         

Giá trị vốn chủ sở hữu 74,511         

Số cổ phiếu đang lƣu hành 3,723.4        

Giá trị cổ phiếu 20,012         
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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 trƣởng tiền gửi khách hàng 16.2% 14.0% 14.0%

Tổng tăng trƣởng cho vay khách hàng 22.3% 17.0% 16.0%

Tăng trƣởng thu nhập lãi ròng 7.2% 15.2% 14.9%

Tăng trƣởng LN trƣớc dự phòng 7.3% 15.5% 14.3%

Tăng trƣởng LN ròng (0.2%) 9.1% 14.8%

Tăng trƣởng 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 trƣởng 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 tƣ 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

Dƣ 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 dƣ 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

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 đƣợc 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 đƣợc 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 trƣờng nơi cổ phiếu đƣợc phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo đƣợc công bố 
của công ty, thông tin đƣợc 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 ƣớc 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 trƣớc. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tƣ 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 đƣợc thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tƣ nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tƣ cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tƣ của mình, tham khảo ý kiến tƣ vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế 
và các khía cạnh khác trƣớc khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty đƣợc 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 dƣới mọi 
hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, ngƣời sử dụng không đƣợc phép sao chép, chuyển 
giao, sửa đổi, đăng tải lên các phƣơng tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  

Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc Phân tích 

Email: hieu.nguyen@vndirect.com.vn 

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Chuyên môn 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Trần Khánh Hiền – Chuyên viên phân tích cao cấp 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email: xxxxxxxxx 

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thƣợng Hiền – Quận Hai Bà Trƣng – Hà Nội 
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