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NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (LPB) – CẬP NHẬT  

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

VND9.200 VND11.000 0% KHẢ QUAN Tài chính 

 
 

 

VND 

 
of     

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo công ty   

Chuyển sàn là yếu tố thúc đẩy giá 

 LN ròng Q2/20 giảm 34,2% svck do chi phí dự phòng tăng 3,6 lần svck 

 LN ròng 6T20 của LPB giảm 2,4% svck xuống còn 806 tỷ đồng, hoàn thành 53% 

dự phóng năm 2020 của chúng tôi. 

 Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu tăng lên 11.000 đồng/cp. 

NIM giảm kìm hãm tăng trưởng thu nhập lãi thuần (NII) 6T20  

Thu nhập lãi thuần 6T20 của LPB đạt 2.902 tỷ đồng (giảm 2% svck) nhờ dư nợ 
tín dụng tăng 17,6% svck và NIM giảm 48 điểm cơ bản. Lợi suất tài sản 6T20 
giảm 38 điểm cơ bản svck do LPB giảm/miễn lãi suất cho vay để hỗ trợ khách 
hàng trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong khi đó, chi phí huy động 
vốn (COF) tăng 14 điểm cơ bản svck do tỷ lệ CASA giảm từ 13,1% vào cuối 
Q2/19 xuống 12,1% vào cuối Q2/20. Ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng 
6T20 tăng 8,2% so với cuối năm 2019, dưới hạn mức được Ngân hàng Nhà 
Nước (SBV) cho phép là 10,5%. 

Thu nhập ngoài lãi (non-II) tăng mạnh thúc đẩy tổng thu nhập 6T20  

Thu nhập ngoài lãi 6T20 tăng gấp đôi svck lên 310 tỷ đồng nhờ 1) thu nhập phí 
thuần tăng 105,4% svck do LPB tiếp tục triển khai việc phân phối các hợp đồng 
bảo hiểm tại nhiều chi nhánh/phòng giao dịch và 2) thu nhập khác thuần tăng 5,2 
lần svck nhờ thu hồi được các khoản nợ khó đòi. Do đó, tổng thu nhập 6T20 vẫn 
tăng trưởng 3% svck lên 3,212 tỷ đồng mặc dù NII giảm. 

LN ròng 6T20 giảm do chi phí dự phòng lớn 

LPB đã mua lại toàn bộ nợ xấu của VAMC vào cuối Q2/20. Trong khi đó, tỷ lệ 
nợ xấu (NPL) tăng lên 1,65% từ 1,48% vào cuối Q2/19 khiến cho chi phí dự 
phòng 6T20 tăng 14% svck. Kết quả, LN ròng 6T20 của LPB giảm 2,4% xuống 
còn 806 tỷ đồng, cao hơn một chút so với dự báo của chúng tôi. 

Việc chuyển sàn và tăng vốn là động lực cho cổ phiếu trong ngắn hạn   

Ngân hàng đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2020, dự 
kiến tăng vốn thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và chào bán 
5% cổ phần với nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi dự báo LN ròng của LPB sẽ 
giảm nhẹ 6,4% svck trong năm 2020 sau đó sẽ tăng trở lại 23,2% svck trong 
năm 2021.  

Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu cao hơn 11.000 đồng/cp 

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 10% do P/B mục tiêu năm 2021 là 0,8 lần, cao 
hơn trước đó là 0,7 lần để phản ánh sự tác động từ việc chuyển sang sàn HOSE. 
Tiềm năng tăng giá là đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài 
diễn ra thành công. Rủi ro giảm giá là tăng trưởng mảng tín dụng thấp hơn dự 
kiến do nhu cầu giảm. 

 

 

 

 

 

 

Ngày 31/08/2020 

Triển vọng – Ngắn hạn:     Trung bình  

Triển vọng – Dài hạn:         Tích cực 

Định giá:                              Tích cực 

 

Consensus*:    KQ:2   TL:0   KKQ:0  

Giá mục tiêu/ Consensus: -2,7% 

  

Thay đổi trong báo cáo 
 Tăng giá mục tiêu 10% lên VND11.000  

 Diễn biến giá 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 9.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.600 

GTGDBQ 3 tháng (VNDtr) 45.214 

Vốn hóa (tỷ VND) 8.741 

Free float (%) 20 

P/E trượt (x) 6,0 

P/B (x) 0,7 

 

Cơ cấu sở hữu 

Vietnam Post 12,7% 

H.T.H Ltd. Co. 5,0% 

Nguyễn Đình Thắng 3,6% 

Khác 78,7% 

Nguồn VNDIRECT RESEARCH 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Chuyên viên phân tích 

Nguyễn Thị Phương Thanh 

thanh.nguyenphuong@vndirect.com.vn  
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NGÂN HÀNG CÓ QUY MÔ TÀI SẢN THỨ 13 CHUẨN BỊ NIÊM YẾT TRÊN 

SÀN HOSE 

Trong ĐHCĐ năm 2020, Hội đồng quản trị của LPB đã cam kết sẽ chuyển sang 
niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ 
Sàn chứng khoán UPCOM trong năm nay. Kế hoạch này sẽ giúp cải thiện hình 
ảnh và nhận diện thương hiệu của LPB với các nhà đầu tư trong nước và quốc 
tế, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu của LPB và mang 
lại lợi ích cho các cổ đông. Trong tháng 7, ngân hàng đã nộp hồ sơ đăng ký 
niêm yết tại sàn HOSE và dự kiến sẽ hoàn thành việc chuyển sàn trong Q4/20.    

Xếp hạng thứ 13 trong danh sách những ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản 
nhưng LPB chỉ chiếm 2% thị phần cho vay và 1,7% thị phần tiền gửi của khách 
hàng vào cuối năm 2019. Mặc dù có quy mô không lớn nhưng ngân hàng lại 
có lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng cùng ngành nhờ hệ thống hoạt 
động chuyên nghiệp. Sau khi mua lại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện, LPB 
đã có quyền tiếp cận hơn 600 phòng giao dịch bưu điện (PTOs) trên toàn quốc. 
Tính đến cuối Q2/20, LPB có 539 chi nhánh và điểm giao dịch, đứng thứ 6 
trong khối ngân hàng về số lượng chi nhánh và phòng giao dịch, con số này 
chưa bao gồm 673 phòng giao dịch bưu điện của Công ty Dịch vụ Tiết kiệm 
Bưu điện. Bằng cách tận dụng mạng lưới hiện có, LPB có thể tiếp cận khu vực 
nông thôn, nơi mà sự xuất hiện của ngân hàng còn đang hạn chế với chi phí 
thấp hơn so với việc mở các phòng giao dịch mới. 

Hình 1: LPB là ngân hàng có quy mô nhỏ theo tổng tài sản (Triệu đồng 

-Q2/20) 
 Hình 2: Số lượng chi nhánh/phòng giao dịch của các ngân hàng 

cuối năm 2019 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo của công ty     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo của công ty 

 

TRIỂN VỌNG: ĐÓN ĐỢI KẾT QUẢ TỐT HƠN TỪ NĂM 2021-2022 

Mặc dù mảng tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ trong 6T20, chúng tôi cho 
rằng hệ số LDR cao sẽ cản trở việc mở rộng dư nợ cho vay trong ngắn 
hạn 

Trong cuối Q2/20, tổng dư nợ cho vay của LPB xấp xỉ 152 triệu đồng (tăng 
8,4% so với năm 2019 – mức tăng trưởng cao nhất trong số các ngân hàng tại 
Việt Nam). Dư nợ tín dụng tăng 8,2% so với năm 2019, gần bằng hạn mức 
tăng trưởng tín dụng hàng năm của ngân hàng là 10,5% nhưng LPB đã đề nghị 
Ngân hàng Nhà Nước cho phép nới lỏng hạn mức tăng trưởng vào năm 2020. 
Mặc dù LPB đã đạt được mức tăng trưởng cho vay cao trong những năm gần 
đây nhưng sẽ khó để ngân hàng duy trì tốc độ này trong tương lai do tỷ lệ LDR 
đang gần chạm trần. Tỷ lệ LDR của ngân hàng (theo Thông tư 16) đã tăng 
78,5% vào cuối Q2/20 từ mức 60,6% trong năm 2016 và gần đạt mức trần của 
SBV. Ngoài ra, chúng tôi dự báo sự gián đoạn trong các hoạt động kinh tế do 
đại dịch gây ra cũng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.  
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Hình 3: Tăng trưởng dư nợ cho vay của LPB 6T20 cao nhất cao nhất so với năm 2019 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo của công ty 

 

Lợi suất tài sản được cải thiện nhưng hệ số NIM vẫn ở mức khiêm tốn 

Trong những năm trước, LPB đã tái cơ cấu lại hoạt động cho vay theo hướng 
cho vay bán lẻ với tỷ trọng cho vay cá nhân trong tổng dư nợ tăng đáng kể từ 
28,7% vào cuối năm 2015 lên 39,6% vào cuối năm 2019. Kết quả là lợi suất tài 
sản của LPB tăng lên 9,0% trong năm 2019 từ mức 7,5% trong năm 2015. Tuy 
nhiên, do tỷ lệ CASA đã giảm mạnh trong những năm qua (từ 41,2% trong năm 
2016 xuống còn 12,1% vào cuối Q2/20) nên chi phí vốn của ngân hàng tăng 
nhanh hơn tới 5,9% trong năm 2019 từ mức 4,3% trong năm 2015. Do đó, hệ 
số NIM của ngân hàng trong những năm qua có xu hướng giảm. 

Hình 4: Tỷ lệ CASA của LPB đang giảm dần  Hình 5: CoF tăng nhanh hơn so với lợi suất tài sản 

 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo của công ty     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo của công ty 

 

Việc sở hữu một mạng lưới khác biệt đã giúp lợi suất tài sản của LPB cao hơn 
so với các ngân hàng bán lẻ quy mô nhỏ như là VIB (8,78%), TPB (8,64%). 
Tuy nhiên do chi phí huy động vốn của ngân hàng chịu áp lực lớn hơn, hệ số 
NIM của LPB thấp hơn so với các đối thủ trên.  

Trong những năm gần đây, hệ số NIM của LPB đã được hỗ trợ bởi sự cải thiện 
nhanh chóng trong tỷ lệ LDR và cho vay cá nhân. Tuy nhiên, hệ số LDR của 
ngân hàng (theo Thông tư 16) đã tăng lên 78,5% vào cuối 6T20, gần chạm đến 
mức trần 85% do Ngân hàng Nhà Nước quy định. Ngoài ra, mảng cho vay cá 
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nhân của LPB cũng được mở rộng nhanh chóng trong thời gian gần đây nhưng 
cạnh tranh trong phân khúc này đang ngày càng trở nên gay gắt. Vì những lý 
do trên, chúng tôi dự báo hệ số NIM của ngân hàng sẽ khó có thể tăng trong 
những năm tới.  

Hình 6: Lợi suất tài sản và hệ số NIM của các ngân hàng cuối năm 2019    

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo của công ty 

 

Thu nhập ngoài lãi duy trì đóng góp ở mức thấp vào tổng thu nhập  

Thu nhập ngoài lãi của ngân hàng trong 6T20 tăng 105% svck lên 310 tỷ đồng 
nhờ thu nhập từ phí thuần tăng gấp đôi và thu nhập khác thuần tăng 5,2 lần 
svck. Thu nhập từ phí là yếu tố chính đóng góp vào thu nhập ngoài lãi trong 
6T20 (chiếm 68%) do LPB đang xúc tiến sản phẩm thẻ, dịch vụ ngân hàng kỹ 
thuật số, sản phẩm bảo hiểm và thu phí dịch vụ cao hơn.  

Tuy nhiên mức đóng góp này vẫn còn thấp so với các ngân hàng khác tại Việt 
Nam. Về triển vọng trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng rằng thu nhập ngoài lãi 
sẽ có một bước nhảy vọt trong năm 2021 nhờ tận dụng được mạng lưới rộng 
lớn của Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện.  

Hình 7: Đóng góp của thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi trong tổng thu nhập hoạt 

động năm 2019 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo của công ty 
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Tỷ lệ nợ xấu đang tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát 

Về chất lượng tài sản, tỷ lê nợ xấu trong giai đoạn 2016-6T20 tăng mạnh từ 
1,11% vào cuối năm 2016 lên 1,65% vào cuối Q2/20. Điều này có thể được lý 
giải là do chiến lược tái cơ cấu cho vay của LPB theo hướng cho vay cá nhân 
làm tăng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tỷ lệ nợ 
xấu ở mức dưới 2% vẫn ở mức kiểm soát được so với tỷ lệ của các ngân hàng 
bán lẻ khác như VIB (2,37%), VPB (3,21%). 

Bên cạnh đó, tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay (LLR) giảm đáng kể từ 109% vào 
cuối năm 2016 xuống 73% vào cuối Q2/20 do LPB đã ưu tiên trích lập dự 
phòng cho trái phiếu VAMC. Sau bốn năm tích cực xóa nợ xấu, tỷ lệ trái phiếu/ 
tổng dư nợ của VAMC giảm mạnh từ 1,3% trong cuối năm 2016 xuống còn 
0,13% trong cuối năm 2019.  

Vào cuối 6T20, ngân hàng đã hoàn thành việc mua lại khoản nợ xấu còn lại 
của VAMC với tổng giá trị ròng là 184 tỷ đồng. Việc xóa hết nợ xấu tại VAMC 
sẽ là điều kiện tiên quyết để ngân hàng thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt 
trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tỷ lệ LLR ở mức 73% không 
phải là một yếu tố hỗ trợ tích cực cho chi phí dự phòng, đặc biệt là trong giai 
đoạn nền kinh tế gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Do đó, chúng tôi 
kỳ vọng chi phí dự phòng sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm 2020 thúc đẩy chi 
phí dự phòng cả năm tăng 49% svck. 

 

Hình 8: Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng cuối Q2/20 

 Hình 9: Tỷ lệ LLR giảm do LPB ưu tiên trích lập dự phòng cho trái 

phiếu VAMC 

 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo của công ty     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo của công ty 
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Chúng tôi kỳ vọng LN ròng sẽ giảm nhẹ 6,4% svck trong năm 2020 nhưng 
sẽ tăng trở lại 23,2% svck trong năm 2021 

 

Hình 10: Các thay đổi trong dự báo 

  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Tóm tắt KQKD 6T20 : Cao hơn một chút so với dự báo của chúng tôi 

Hình 11: Tóm tắt kết quả kinh doanh 6T20 (tỷ đồng) 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo công ty 
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Hình 12: Các chỉ số chính của LPB theo quý  

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo công ty 

 

DUY TRÌ ĐÁNH GIÁ KHẢ QUAN VỚI GIÁ MỤC TIÊU CAO HƠN: 11.000 

ĐỒNG/CP 

Chúng tôi sử dụng phương pháp thu nhập thặng dư và phương pháp P/BV để 
định giá LPB với tỷ trọng bằng nhau cho mỗi phương pháp. Phương pháp thu 
nhập thặng dư dựa trên dự báo của chúng tôi về thu nhập và tăng trưởng của 
LPB cũng như các yếu tố về nguồn vốn hiện tại và chiến lược kinh doanh của 
ngân hàng. Đối với phương pháp P/BV, phương pháp này cho phép chúng tôi 
định giá LPB khi so sánh tương quan với các ngân hàng khác tại Việt Nam. 

Chúng tôi nâng P/B mục tiêu lên 0,8 lần cho BVPS năm 2021 từ 0,7 lần trước 
đó để phản ánh tiềm năng tăng giá khi LPB chuyển từ sàn UPCOM lên HOSE. 
Chúng tôi kỳ vọng rằng việc niêm yết LPB trên sàn chứng khoán lớn sẽ thu hút 
sự quan tâm của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. 

Kết hợp phương pháp thu nhập thặng dư và phương pháp P/BV với tỷ trọng 
bằng nhau, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu là 11.000 đồng/cp, tương ứng 
với mức tăng 19,6%. 

Hình 13: Định giá LPB 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 
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Hình 14: Định giá theo phương pháp thu nhập thặng dư 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 15: So sánh với công ty cùng ngành 

 
Giá đóng cửa ngày 28/08/2020 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CGS-CIMB RESEARCH 
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Định giá   

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

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. 

 

  
Trần Khánh Hiền  -  Phó Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Nguyễn Thị Phương Thanh – Chuyên viên phân tích  

Email: thanh.nguyen@vndirect.com.vn 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

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

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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