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Ngân hàng TMCP Quân đội 
Chiến lược năng động sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi 
nhuận mạnh mẽ  

■ NIM đạt 4,4% trong Q1/2018, cao thứ 2 trong ngành ngân hàng, và chúng tôi tin rằng 
NIM sẽ tiếp tục tăng do mở rộng cho vay bán lẻ sẽ làm cho lợi suất tài sản cải thiện.     

■ Công ty con về tài chính tiêu dùng sẽ là yếu tố mới để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận. 
■ Chúng tôi dự báo mức tăng trưởng tín dụng kép 18% trong giai đoạn 2018-2020 với tỷ 

lệ vốn cấp I là 9,8% & tỷ lệ vốn cấp I khi áp dụng Basel II là 7,5% trong năm 2019.  
■ MBB có thể cải thiện thu nhập phí dịch vụ nhờ những chiến lược mới về số hóa ngân 

hàng, bancassurance và bán chéo sản phẩm qua mạng lưới đối tác. 
 

Cập nhật với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 33.400 đồng   
Chúng tôi giữ khuyến nghị Mua cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) với giá mục tiêu 
33.400 đồng. Khuyến nghị Mua của chúng tôi dựa trên các yếu tố sau: 1) mức NIM cao và 
vẫn tiếp tục tăng nhờ mở rộng cho vay bán lẻ, 2) kỳ vọng thu nhập từ phí tăng mạnh trong 
2018-2020, và 3) chất lượng tài sản tốt. Định giá hiện tại của MBB khá hấp dẫn với P/B 
dự phóng năm 2018 là 1,3 lần, thấp hơn so với mức P/B trung bình 2,4 lần của các ngân 
hàng trong khu vực. 

Phát triển cho vay bán lẻ sẽ giúp NIM tăng cao hơn    
MBB có tỷ lệ CASA cao nhất ngành ngân hàng, đạt 42,2% trong Q1/2018, do đó MBB có 
lợi thế về chi phí vốn thấp. Ngân hàng cũng đang tích cực mở rộng cho vay bán lẻ với lợi 
suất cao hơn. Cho vay cá nhân chiếm 33% tổng dư nợ vào cuối năm 2017, thấp hơn mức 
trung bình 52% của các ngân hàng bán lẻ khác. Chúng tôi cho rằng MBB vẫn còn nhiều 
tiềm năng để mở rộng mảng cho vay bán lẻ. Ngoài ra, công ty con về tài chính tiêu dùng 
mới thành lập sẽ là nhân tố mới để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận, nhờ các sản phẩm tín 
dụng có lợi suất cao và nhu cầu vay tiêu dùng đang tăng mạnh. 

Chiến lược năng động nhằm đẩy mạnh thu nhập từ phí dịch vụ   
Chúng tôi dự báo thu nhập phí sẽ đạt mức tăng trưởng kép 27,0% trong 2018-2020 nhờ 
chiến lược số hóa ngân hàng, bancassurance và bán chéo sản phẩm thông qua mạng lưới 
đối tác. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng bancassurance sẽ là nhân tố chính thúc đẩy tăng 
trưởng thu nhập phí do MBB mới bắt đầu phân phối bảo hiểm nhân thọ trong năm 2017.    

Quản trị rủi ro thận trọng giúp duy trì chất lượng tài sản tốt    
MBB áp dụng mô hình “ba tuyến phòng thủ” trong quản trị rủi ro. Ngoài ra, ngân hàng đang 
thử nghiệm hệ thống phê duyệt tự động đối với cho vay cá nhân để giảm yếu tố rủi ro do 
con người. MBB cũng đã tích cực trích lập dự phòng và xóa nợ xấu trong thời gian qua, 
nhờ đó tỷ lệ tài sản có rủi ro mất vốn thấp thứ ba trong ngành và tỷ lệ dự phòng nợ xấu 
cao, đạt 95,9% vào cuối năm 2017. 

Chúng tôi dự báo mức tăng trưởng kép của lợi nhuận ròng ở mức 
16,4% trong giai đoạn 2018-2020   
Mức tăng trưởng này đến từ: thu nhập lãi thuần dự báo tăng trưởng kép 18,1% nhờ tín 
dụng tăng trưởng kép 18,0% và NIM tăng 33 điểm cơ bản; thu nhập từ phí dịch vụ đạt tăng 
trưởng kép 27,0% và thu nhập ngoài lãi khác đạt tăng trưởng kép 10,6% trong giai đoạn 
2018-2020. Mức tăng trưởng kép của chi phí dự phòng dự báo ở mức 15,2%, giảm so với 
mức 17,2% trong giai đoạn 2014-2017 do chu kỳ dự phòng đã kết thúc.  

Các yếu tố tăng giá và rủi ro giảm giá     
Các yếu tố giúp tăng giá cổ phiếu bao gồm: 1) thu nhập bất thường từ việc thoái vốn khỏi 
MBLand và Bảo hiểm Quân đội (MIG); 2) tăng vốn thành công cho phép tăng trưởng tín 
dụng cao hơn dự báo của chúng tôi. Rủi ro giảm giá bao gồm rủi ro nợ xấu tăng do mở 
rộng vào mảng cho vay bán lẻ và lạm phát tăng có thể sẽ làm giảm tăng trưởng tín dụng.       

 
   
 

            

 

NGUỒN: VND, COMPANY REPORTS 

 

   Việt Nam 

MUA (trước đó MUA) 
Consensus ratings*: Mua 5 Giữ 1 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND20.400 

Giá mục tiêu:   VND33.400 

Giá mục tiêu trước đây: N/A 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 63,7% 

CGS-CIMB / Consensus: -4,4% 
  

Reuters: MBB.HM 

Bloomberg: MBB VN 

Thị giá vốn: US$1.913tr 

 VND44.073.208tr 

GTGD bình quân: US$6,65tr 

 VND151.708tr 

Số CP đang lưu hành: 1.816tr 

Free float: 20,0% 
*Nguồn: Bloomberg 

 
Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 

 
  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) -21,1 -32,9 19,1 

Tương đối (%) -9,2 -8,9 1,1 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Tập đoàn Viettel 14,6 
SCIC 9,7 
TCT Trực thăng Việt Nam 7,8 
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Tóm tắt số liệu tài chính 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Thu nhập lãi thuần (tỷ đồng) 7.979         11.219       14.619       17.228       20.404       

Thu nhập ngoài lãi (tỷ đồng) 1.876         2.648         3.263         3.865         4.565         

Tổng lợi nhuận hoạt động (tỷ đồng) 9.855         13.867       17.882       21.093       24.969       

Tổng chi phí dự phòng (2.030)        (3.252)        (2.538)        (2.805)        (3.369)        

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 2.912         3.520         5.671         6.517         7.679         

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.293         1.517         2.433         2.796         3.294         

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 0,9% 17,3% 60,4% 14,9% 17,8%

P/E cốt lõi dự phóng (lần) 15,78         13,45         8,39           7,30           6,19           

Cổ tức tiền mặt (đồng) 600,0         600,0         600,0         600,0         600,0         

Tỷ suất cổ tức (%) 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94%

Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 11.846       13.039       15.188       17.701       20.655       

P/B (lần) 1,72           1,56           1,34           1,15           0,99           

ROE 11,4% 12,2% 17,2% 17,0% 17,1%

 

93.0

105.5

118.0

130.5

14,000

19,000

24,000

29,000

Price Close Relative to VNINDEX (RHS)

10

20

30

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18

V
o
l 
m

http://www.efa.biz/
http://www.efa.biz/


 

 

 

2 
 

  

Ngân hàng│Việt Nam 

Ngân hàng TMCP Quân đội│10 tháng 07, 2018 
 

 
 

 
 

DỰ BÁO    

Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng sẽ đạt mức tăng trưởng kép 
16,4% trong giai đoạn 2018-2020   

Các giả định chính trong dự báo của chúng tôi bao gồm:       

 Thu nhập lãi thuần đạt tăng trưởng kép 18,1% trong giai đoạn 2018-2020, 
nhờ mức 18,0% tăng trưởng kép của cho vay khách hàng và NIM tăng từ 
4,1% vào cuối năm 2017 lên 4,9% vào cuối năm 2020.  

Với tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) ước tính đạt 73,2% và CAR đạt 12,0% vào 
cuối năm 2017, chúng tôi dự báo MBB có thể duy trì mức tăng trưởng kép cho 
vay ở mức 18,0% trong giai đoạn 2018-2020. Dư nợ cho vay hợp nhất của 
MBB đạt tăng trưởng kép 18,0%, trong đó dư nợ của ngân hàng mẹ dự báo 
tăng trưởng kép 17,1% và dư nợ của MCredit dự báo tăng trưởng kép 47,2% 
trong 2018-2020. Vì MCredit mới bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2017 nên 
chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ đạt tăng trưởng tín dụng cao so với dư nợ thấp 
năm 2017, và được hỗ trợ bởi mức độ thâm nhập khá thấp của thị trường tài 
chính tiêu dùng tại Việt Nam. Chúng tôi ước tính đến năm 2020, MCredit sẽ 
đóng góp 4,2% vào dư nợ hợp nhất của MBB. 

Theo ban lãnh đạo, mảng cho vay bán lẻ vẫn sẽ là trọng tâm chính của MBB 
trong tương lai. Chúng tôi cho rằng việc mở rộng cho vay bán lẻ của ngân 
hàng mẹ và tăng trưởng cao của MCredit sẽ là yếu tố giúp NIM tiếp tục tăng. 
Chúng tôi dự báo NIM của ngân hàng mẹ sẽ tăng 10 điểm cơ bản trong giai 
đoạn 2018-2020 và NIM của MCredit duy trì ở mức 25%. Do đóng góp của 
MCredit vào dư nợ cho vay hợp nhất dự báo sẽ tăng từ 2,7% trong năm 2018 
lên 4,2% trong năm 2020 nên NIM ước tính sẽ đạt 4,9% vào năm 2020. 

 

Hình 1: Dự báo các chỉ tiêu chính trên bảng cân đối kế toán của MBB 

(tỷ VNĐ)   12/16A   12/17A   12/18F   12/19F   12/20F  
 CAGR 

2014-17  
 CAGR 

2018-20  

Tài sản sinh lãi (không bao gồm dự phòng) 
"IEAs" 

  243.579    298.332    338.059    386.531    443.595  16,3% 14,6% 

% tăng trưởng 16,4% 22,5% 13,3% 14,3% 14,8%     

Cho vay khách hàng   150.738    184.188    221.026    263.021    307.734  22,3% 18,0% 

% tăng trưởng 24,2% 22,2% 20,0% 19,0% 17,0%     

Cho vay liên ngân hàng     26.953      53.497      54.567      57.296      63.025  35,7% 7,5% 

% tăng trưởng -6,0% 98,5% 2,0% 5,0% 10,0%     

Đầu tư chứng khoán     55.833      53.841      55.457      58.784      64.663  -4,4% 8,0% 

% tăng trưởng 9,4% -3,6% 3,0% 6,0% 10,0%     

                

Nghĩa vụ nợ chịu lãi IBLs   222.151    274.444    309.933    353.211    406.044  16,3% 14,5% 

% tăng trưởng 15,0% 23,5% 12,9% 14,0% 15,0%     

Tiền gửi khách hàng   194.812    220.176    253.202    293.715    343.646  9,5% 16,5% 

% tăng trưởng 7,3% 13,0% 15,0% 16,0% 17,0%     

Giấy tờ có giá trị       2.367        6.022        6.143        6.450        6.772  44,4% 5,0% 

% tăng trưởng -3,4% 154,4% 2,0% 5,0% 5,0%     

Tiền gửi của các ngân hàng khác     24.713      46.101      48.406      50.827      53.368  115,5% 5,0% 

% tăng trưởng 229,1% 86,5% 5,0% 5,0% 5,0%     

Tiền vay NHNN 0       1.848        1.885        1.923        1.961  N/A 2,0% 

Vốn tài trợ từ chính phủ và các tổ chức khác          258           297           297           297           297  9,7% 0,0% 
 

   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 
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 Thu nhập ngoài lãi dự báo đạt tăng trưởng kép 18,3% trong giai đoạn 
2018-2020, do: 1) thu nhập từ phí đạt tăng trưởng kép 27,0%; 2) thu nhập từ 
kinh doanh ngoại tệ đạt tăng trưởng kép 15%; 3) thu nhập từ kinh doanh và 
đầu tư chứng khoán đạt tăng trưởng kép 10,0% và 4) thu nhập khác đạt tăng 
trưởng kép 10,0%.  

Chúng tôi dự báo thu nhập từ phí vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh, nhờ thu nhập từ 
dịch vụ thanh toán và bancassurance. Chuyển đổi Ngân hàng Kỹ thuật số là 
một trong bốn chiến lược đặt ra cho giai đoạn 2017-2021. MBB đã chủ động 
đẩy mạnh nền tảng Internet banking, Mobile banking và cung cấp thêm dịch 
vụ mới để đẩy mạnh thu nhập từ phí như MB Fanpage và AutoBank. Ngoài ra, 
ngân hàng tiếp tục tận dụng mạng lưới của Viettel để tăng số giao dịch chuyển 
tiền và bán chéo sản phẩm. Trong khi đó, bancassurance là nguồn thu nhập 
mới của MBB do công ty con về bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life vừa mới đi 
vào hoạt động từ năm 2017. 

Đối với “thu nhập từ kinh doanh và đầu tư chứng khoán”, chúng tôi ước tính 
tăng trưởng kép đạt 10,0%, so với -18,7% trong giai đoạn 2014-2017, vì chúng 
tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng ổn định trong tương lai. 
Chúng tôi không tính đến thu nhập bất thường từ việc thoái vốn khỏi MBLand 
và MIG vì thông tin về các thương vụ thoái vốn này khá hạn chế. 

 

Hình 2: Dự báo các chỉ tiêu chính trong kết quả HĐKD của MBB  

(tỷ VNĐ)   12/16A   12/17A   12/18F   12/19F   12/20F   CAGR 2014-17   CAGR 2018-20  

Thu nhập lãi thuần       7.979      11.219      14.619      17.228      20.404  16,8% 18,1% 

Thu nhập từ phí dịch vụ          683        1.131        1.470        1.881        2.371  35,5% 27,0% 

Thu nhập từ kinh doanh vàng và ngoại tệ          113           202           222           255           294  31,0% 15,0% 

Thu nhập từ đầu tư chứng khoán          204           207           351           386           425  -18,7% 10,0% 

Thu nhập khác          877        1.109        1.220        1.342        1.476  48,1% 10,0% 

Lợi nhuận hoạt động       9.855      13.867      17.882      21.093      24.969  18,6% 18,2% 

% tăng trưởng 12,4% 40,7% 29,0% 18,0% 18,4%     

Chi phí hoạt động       4.175        5.999        7.689        9.492      11.236  21,6% 20,9% 

% tăng trưởng 21,0% 43,7% 28,2% 23,4% 18,4%     

Lợi nhuận trước dự phòng       5.681        7.868      10.193      11.601      13.733  14,9% 16,1% 

% tăng trưởng 6,7% 38,5% 29,5% 13,8% 18,4%     

Chi phí dự phòng       2.030        3.252        2.538        2.805        3.369  17,2% 15,2% 

% tăng trưởng -3,4% 60,2% -22,0% 10,5% 20,1%     

Lợi nhuận trước thuế 3.651       4.616        7.654        8.796      10.364  13,3% 16,4% 

% tăng trưởng 13,3% 26,4% 65,8% 14,9% 17,8%     

LNST và lợi ích cổ đông thiểu số       2.912        3.520        5.671        6.517        7.679  12,4% 16,4% 

% tăng trưởng 16,7% 20,9% 61,1% 14,9% 17,8%     
 

  NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 Chi phí hoạt động sẽ duy trì mức tăng trưởng kép 20,9% trong giai đoạn 
2018-2020, giảm nhẹ so với mức 21,6% trong giai đoạn 2014-2017. Trong 
giai đoạn 2014-2016, MBB nhanh chóng mở rộng mạng lưới để đẩy mạnh cho 
vay bán lẻ. Vì vậy, CIR tăng từ 37,5% vào cuối năm 2014 lên 42,4% vào cuối 
năm 2017. Tuy nhiên, MBB cho biết đang có kế hoạch giảm tốc độ mở rộng 
mạng lưới và tập trung vào phát triển ngân hàng kỹ thuật số và bán chéo sản 
phẩm trên mạng lưới của Viettel. Chúng tôi ước tính CIR năm 2018 sẽ ở mức 
43,0%, giảm nhẹ so với 43,3% trong năm 2017 do thu nhập tăng trưởng mạnh 
trong năm 2018. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo CIR sẽ tăng lên 45,0% vào năm 
2020, do đầu tư vào ngân hàng kỹ thuật số và tăng chi phí hoạt động ở hai 
công ty con mới thành lập (Bảo hiểm MB Ageas Life and MCredit).     
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 Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng sẽ duy trì mức tăng trưởng kép 15,2% 
trong giai đoạn 2018-2020, thấp hơn mức 17,2% trong giai đoạn 2014-
2017 do chu kỳ dự phòng đã kết thúc. Chi phí dự phòng/Lợi nhuận trước 
dự phòng ước tính giảm từ 41,3% vào cuối năm 2017 xuống còn 24,5% vào 
cuối năm 2020. Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng sẽ giảm 22,0% trong năm 
2018 do MBB không còn phải trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC.  

 

Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng của MBB có thể đạt tăng trưởng kép 
16,4% trong giai đoạn 2018-2020, cao hơn mức 12,4% trong giai đoạn 2014-
2017. Tăng trưởng cao hơn nhờ mở rộng mảng cho vay bán lẻ, thu nhập từ phí 
tăng cao và trích lập dự phòng giảm. Tuy nhiên, theo chúng tôi, việc đẩy mạnh 
mảng cho vay bán lẻ, đặc biệt là cho vay tín chấp sẽ dẫn đến rủi ro nợ xấu tăng. 
Chúng tôi dự báo nợ xấu sẽ tăng từ 1,2% vào cuối năm 2017 lên 1,5% vào cuối 
năm 2020, mặc dù tỷ lệ nợ xóa/dư nợ trung bình dự báo tăng lên 0,85% vào năm 
2020, từ mức 0,68% vào cuối năm 2017. Tăng trưởng lợi nhuận cải thiện sẽ giúp 
ROE tăng từ 12,2% vào cuối năm 2017 lên 17,1% vào cuối năm 2020. 

 

 

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ   

Khuyến nghị Mua với tỷ lệ tăng giá 63,7%   

Chúng tôi sử dụng phương pháp thu nhập thặng dư và hệ số P/B mục tiêu để 
định giá MBB, với tỷ trọng lần lượt là 70% và 30%. Phương pháp thu nhập thặng 
dư dựa trên dự báo lợi nhuận và tăng trưởng của MBB đã tính đến các yếu tố về 
vốn và chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Mặt khác, hệ số P/B định giá MBB 
tương quan so với các ngân hàng khác và có tính đến các yếu tố về tâm lý thị 
trường đối với nhóm ngành ngân hàng nói chung, mà kể từ tháng 04/2018 nhóm 
cổ phiếu ngân hàng đã điều chỉnh. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng lại có các yếu tố cơ 
bản và triển vọng khác nhau nên chúng tôi chỉ đặt tỷ trọng 30% cho phương pháp 
định giá tương đối này.    
 

Hình 3: Giá mục tiêu của MBB, dựa trên dự báo của chúng tôi 

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 

Hình 4: Giả định của mô hình thu nhập thặng dư 

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Phương pháp Tỷ trọng Giá trị hợp lý (VND/cp) Đóng góp (VND/cp)

Thu nhập thặng dư 70% 33.349                          23.345                    

Tỷ lệ P/B (P/B mục tiêu 1,9 lần cho năm 2019) 30% 33.631                          10.089                    

Giá mục tiêu 33.434                    

Giá mục tiêu (làm tròn) 33.400                    

Các giả định chính 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F
Năm cuối mô 

hình định giá

Lãi suất phi rủi ro (TPCP 5 năm) 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Phần bù rủi ro thị trường 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1%

Beta 0,8       0,8      0,8      0,8      0,8      0,8                

Chi phí VCSH 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1%

Tăng trưởng dài hạn 3,0%

(tỷ VND)

Thu nhập thặng dư 1.987 2.225 2.677 3.486 4.396 3.428

Giá trị hiện tại của thu nhập thặng dư 1.757   1.740  1.851  2.132  2.378  34.022           

Giá trị sổ sách đầu kỳ 28.170  

Giá trị hiện tại của thu nhập thặng dư (5 năm) 9.858   

Giá trị hiện tại của thu nhập năm cuối mô hình 34.022  

Giá trị vốn chủ sở hữu 72.050  

Số cp đang lưu hành (triệu cổ phiếu) 2.160   

Giá trị 1 cổ phiếu (VNĐ) 33.349  
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Để so sánh với ngành, chúng tôi lựa chọn các ngân hàng trong khu vực có triển 
vọng tăng trưởng, khả năng sinh lời và các chỉ số tài chính tương tự với MBB. 
Với giá hiện tại, MBB đang được giao dịch với P/B dự phóng năm 2018 và 2019 
thấp hơn 42,9% và 43,6% so với trung bình các ngân hàng được chọn để so sánh. 
Tăng trưởng EPS dự phóng cho 3 năm tới của chúng tôi dựa trên sự chuyển 
hướng của ngân hàng sang mảng bán lẻ và các chiến lược mới để đẩy mạnh thu 
nhập từ phí. Chúng tôi cho rằng MBB có nền tảng tốt để phát triển mảng ngân 
hàng bán lẻ với chi phí huy động vốn thấp, quản trị rủi ro chặt chẽ, nguồn vốn đầy 
đủ và hệ sinh thái rộng lớn của cổ đông chiến lược nhờ quan hệ với các cổ đông 
và các công ty quân đội. Chúng tôi cho rằng MBB xứng đáng được giao dịch ở 
mức định giá tương đương với trung bình ngành, vì vậy chúng tôi sử dụng hệ số 
P/B mục tiêu năm 2019 là 1,9 lần. Kết hợp cả hai phương pháp định giá thu nhập 
thặng dư và hệ số P/B với tỷ trọng lần lượt là 70% và 30%, chúng tôi đưa ra giá 
mục tiêu 33.400 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng giá 63,7%.    

 
 

Hình 5: So sánh với các ngân hàng trong khu vực 

 
GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY 09 THÁNG 07, 2018   

 NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, VND, BLOOMBERG 

 

  

Ngân hàng
Mã CK 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá đóng 

cửa

Giá mục 

tiêu
Vốn hóa

CAGR 3 

năm của 

EPS 

(tiền nội tệ) (tiền nội tệ) (triệu đô) 12/18F 12/19F 12/18F 12/19F % 12/18F 12/19F

China Merchants Bank 3968 HK MUA 28            41           99.928  1,1      1,0      6,8      5,4      23,3% 18,0% 19,4%

Indusind Bank IIB IN MUA 1.958       2.100       17.111  4,7      4,0      30,5    23,8    25,6% 16,3% 18,2%

Yes Bank YES IN MUA 362          450          12.143  3,1      2,7      18,4    14,7    24,6% 17,7% 19,5%

BDO Unibank Inc BDO PM MUA 131          154          10.720  1,7      1,5      15,2    12,6    20,4% 11,5% 12,6%

TMB Bank TMB TB MUA 2              4             3.204    1,0      0,9      9,2      7,2      22,4% 14,6% 16,5%

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCB VN MUA 54.000      79.500     8.432    3,1      2,6      20,2    17,2    20,7% 16,3% 16,4%

Ngân hàng TMCP Á Châu ACB VN KHÔNG KN 33.000      29.800     1.553    1,8      1,5      13,4    10,4    32,5% 14,6% 16,1%

Trung bình các ngân hàng trong khu vực 2,4     2,0     16,3    13,1    24,2% 15,6% 16,9%

Ngân hàng TMCP Quân đội MBB VN MUA 20.400      33.400     1.913    1,3      1,2      7,8      6,8      29,5% 17,2% 17,0%

P/B (lần) P/E (lần) ROE (%)
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RỦI RO ĐẦU TƯ 

Các yếu tố tăng giá 

MBB có thể thu về lợi nhuận bất thường từ việc thoái vốn khỏi MBLand và MIG. 
Ngân hàng có kế hoạch thoái vốn hoàn toàn khỏi MBLand và tìm nhà đầu tư chiến 
lược cho MIG nên sẽ thoái vốn một phần khỏi MIG. MBB hiện đang nắm giữ 
69,58% cổ phần tại MIG. Nếu MBB thoái vốn tại MIG xuống còn 49% với giá bán 
bằng tại giá thị trường hiện tại của MIG, ngân hàng sẽ thu về 63 tỷ đồng (~2,8 
triệu USD) lợi nhuận bất thường. Về việc thoái vốn khỏi MBLand, do thông tin hạn 
chế nên chúng tôi không dự báo quy mô của thương vụ này. Hiện tại, chúng tôi 
không bao gồm thu nhập bất thường từ việc thoái vốn khỏi MIG và MBLand vào 
mô hình định giá vì thời điểm thoái vốn vẫn chưa chắc chắn. 

Một yếu tố tăng giá khác cho MBB là việc tăng vốn thành công trong thời gian tới. 
Mặc dù vốn của MBB đủ đáp ứng tiêu chuẩn Basel II nhưng ngân hàng vẫn đang 
tìm nhà đầu tư chiến lược. MBB hiện dành 10% tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho nhà 
đầu tư tiềm năng. Ở mức giá thị trường hiện tại, việc tăng vốn 10% sẽ giúp ngân 
hàng có thêm khoảng 5.083 tỷ đồng (~224 triệu USD) nguồn vốn mới. Nguồn vốn 
mới này sẽ giúp cải thiện CAR theo thông tư 36 thêm 125 điểm cơ bản và CAR 
theo Basel II thêm 100 điểm trong năm 2019. Với những giả định này, EPS dự 
phóng năm 2019 có thể bị pha loãng tức thời 9,1%. Tuy nhiên, vốn tăng thêm sẽ 
thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cao hơn, tăng đầu tư chứng khoán và tăng cho vay 
liên ngân hàng, do đó, lợi nhuận ròng có thể sẽ cao hơn dự báo hiện tại của chúng 
tôi. Ngoài ra, MBB có thể có được khoản thặng dư đáng kể từ tăng vốn, do đó giá 
trị sổ sách sẽ tăng lên. Với lợi nhuận ròng và giá trị sổ sách cao hơn, giá mục tiêu 
có thể tăng cao hơn dự báo hiện tại và bù đắp cho hiệu ứng pha loãng tức thời. 
Chúng tôi lưu ý rằng vốn tăng thêm 5.083 tỷ đồng được tính dựa trên giá cổ phiếu 
hiện tại, trong khi giá bán có thể cao hơn do giá cổ phiếu có thể tăng theo thời 
gian để phản ánh tăng trưởng của ngân hàng.  

 

Rủi ro lạm phát 

Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng kép của MBB sẽ đạt 18% trong giai đoạn 
2018-2020, cao hơn tăng trưởng dự kiến 16-18% của toàn hệ thống trong cùng 
kỳ. Tuy nhiên, với vị thế là ngân hàng lớn thứ 7 trong ngành về tổng tài sản vào 
cuối năm 2017, mức trần tăng trưởng tín dụng của MBB có thể bị hạn chế bởi 
NHNN nếu lạm phát tăng nhanh. Phân tích độ nhạy của chúng tôi cho thấy với 
mỗi 50 điểm cơ bản giảm của tăng trưởng cho vay sẽ làm EPS dự phóng năm 
2018 của chúng tôi giảm 12 đồng (khoảng 0,5% EPS dự phóng trong trường hợp 
cơ sở của chúng tôi).  
 

Hình 6: EPS dự phóng khi tăng trưởng cho vay thay đổi  

 
   NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Rủi ro về chất lượng tài sản 

Theo chúng tôi, việc đẩy mạnh cho vay bán lẻ và cho vay tín chấp với rủi ro cao 
tại MCredit có thể dẫn đến rủi ro suy giảm chất lượng tài sản trong tương lai. MBB 
cho biết tỷ lệ nợ xấu của mảng cho vay bán lẻ hiện khá thấp, chỉ khoảng 1%. 
Chúng tôi cho rằng mảng cho vay bán lẻ có mức độ tập trung rủi ro thấp hơn cho 
vay doanh nghiệp, và chất lượng của các khoản cho vay bán lẻ sẽ được bảo đảm 
trong điều kiện tình hình vĩ mô vẫn ổn định. Chúng tôi quan ngại hơn về rủi ro của 
mảng cho vay tín chấp. Mặc dù chúng tôi đã giả định tốc độ hình thành nợ xấu 
mới tăng lên trong kì dự báo, tuy nhiên nếu nợ xấu cao hơn dự kiến, điều này sẽ 
làm tăng chi phí dự phòng và do đó giảm tăng trưởng lợi nhuận.  

 

Tăng trưởng cho vay 2018 18,0% 18,5% 19,0% 19,5% 20,0% 20,5% 21,0% 21,5%

EPS 2018 2.386    2.397    2.409    2.421    2.433    2.445    2.456    2.468    

Tăng trưởng cho vay 2019 17,0% 17,5% 18,0% 18,5% 19,0% 19,5% 20,0% 20,5%

EPS 2019 2.636    2.676    2.716    2.756    2.796    2.836    2.876    2.917    

Tăng trưởng cho vay 2020 15,0% 15,5% 16,0% 16,5% 17,0% 17,5% 18,0% 18,5%

EPS 2020 2.976    3.055    3.134    3.214    3.294    3.375    3.457    3.539    
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY  
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P/BV vs ROE
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-30%

-13%

3%

20%

37%

53%

70%

6.10

7.10

8.10

9.10

10.10

11.10

12.10

Jan-14A Jan-15A Jan-16A Jan-17A Jan-18F Jan-19F

12-mth Fwd FD Core P/E vs FD Core EPS 
Growth

12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Kết quả kinh doanh

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Doanh thu từ lãi 7.979            11.219            14.619              17.228              20.404                

Doanh thu ngoài lãi 1.876            2.648              3.263                3.865                4.565                  

Lợi nhuận HĐKD 9.855            13.867            17.882              21.093              24.969                

Tổng chi phí ngoài lãi (4.175)           (5.999)             (7.689)               (9.492)               (11.236)               

Lợi nhuận HĐKD trước dự phòng 5.681            7.868              10.193              11.601              13.733                

Tổng chi phí dự phòng (2.030)           (3.252)             (2.538)               (2.805)               (3.369)                 

Lợi nhuận HĐKD sau dự phòng 3.651            4.616              7.654                8.796                10.364                

Lợi nhuận trước thuế từ công ty liên kết -                -                   -                    -                    -                      

Lợi nhuận HĐKD trước thuế 3.651            4.616              7.654                8.796                10.364                

Chi phí/lãi ngoài HĐKD -                -                   -                    -                    -                      

Lợi nhuận trước thuế 3.651            4.616              7.654                8.796                10.364                

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 3.651            4.616              7.654                8.796                10.364                

Chi phí thuế (767)              (1.125)             (1.866)               (2.145)               (2.527)                 

Lợi nhuận sau thuế 2.884            3.490              5.788                6.652                7.837                  

Lợi ích của cổ đông thiểu số 28                 29                    (117)                  (134)                  (158)                    

Cổ tức -                -                   -                    -                    -                      

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác -                -                   -                    -                    -                      

Lợi nhuận ròng sau thuế 2.912            3.520              5.671                6.517                7.679                  

Lợi nhuận thường xuyên 2.740            3.262              5.256                6.040                7.117                  

Các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán

12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tỉ lệ cho vay trên tiền gửi khách hàng 77,4% 83,7% 87,3% 89,5% 89,5%

Tỉ lệ trung bình cho vay trên trung bình tiền gửi 72,3% 80,7% 85,6% 88,5% 89,5%

Trung bình tài sản lưu động trên trung bình tài sản 38,5% 36,9% 35,2% 32,3% 30,5%

Trung bình tài sản lưu động trên trung bình tài sản sinh lãi 40,5% 38,8% 36,9% 33,8% 31,8%

Tỉ lệ cho vay khách hàng trên tài sản 57,4% 57,9% 61,5% 64,2% 65,6%

Tỉ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi 66,3% 66,7% 70,7% 73,8% 75,0%

Tỉ lệ vốn đầu tư chủ sở hữu và dự phòng trên dư nợ cho vay 18,2% 16,4% 16,2% 16,0% 16,1%

Tỷ lệ tài sản chịu rủi ro 94,0% 98,0% 100,0% 101,0% 102,0%

Dự phòng trên trung bình cho vay khách hàng 1,49% 1,94% 1,25% 1,16% 1,18%

Dự phòng trên trung bình tài sản 0,85% 1,14% 0,76% 0,74% 0,78%

Tổng xóa nợ trên trung bình tài sản 0,85% 1,14% 0,76% 0,74% 0,78%
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND, BÁO CÁO CÔNG TY  

 
 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tổng cho vay khách hàng 177.691       237.686          275.593           320.316           370.759              

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 55.833          53.841            55.457              58.784              64.663                

Các tài sản sinh lãi 10.056          6.805              7.009                7.430                8.173                  

Tổng tài sản sinh lãi  thuần 243.579       298.332          338.059           386.531           443.595              

Tổng dự phòng (3.671)           (2.486)             (3.330)               (4.133)               (5.019)                 

Tổng tài sản sinh lãi 239.908       295.847          334.729           382.397           438.576              

Tài sản vô hình 944               1.018              1.099                1.187                1.282                  

Các tài sản không sinh lãi khác 13.887          15.171            16.385              17.696              19.111                

Tổng tài sản không sinh lãi 14.831          16.189            17.484              18.883              20.394                

Tiền và chứng khoán sẵn sàng giao dịch 1.520            1.842              1.989                2.149                2.320                  

Đầu tư dài hạn -                -                   -                    -                    -                      

Tổng tài sản 256.259       313.878          354.203           403.429           461.290              

Tiền gửi có lãi của khách hàng 197.179       226.198          259.345           300.165           350.419              

Tiền gửi của ngân hàng 24.713          46.101            48.406              50.827              53.368                

Các khoản tiền gửi có lãi khác 258               2.145              2.182                2.220                2.258                  

Tổng các khoản tiền gửi có lãi 222.151       274.444          309.933           353.211           406.044              

Tổng các khoản nợ không có lãi 7.520            9.832              9.908                10.294              8.574                  

Tổng nợ 229.670       284.277          319.841           363.505           414.618              

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 25.352          28.170            32.813              38.241              44.831                

Lợi ích của cổ đông thiểu số 1.236            1.431              1.548                1.683                1.841                  

Tổng vốn chủ sở hữu 26.588          29.601            34.362              39.924              46.672                

Các chỉ tiêu chính

12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tăng trưởng doanh thu 12,4% 40,7% 29,0% 18,0% 18,4%

Tăng trưởng LNHĐKD 6,7% 38,5% 29,5% 13,8% 18,4%

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 13,3% 26,4% 65,8% 14,9% 17,8%

Thu nhập lãi/tổng lợi nhuận 81,0% 80,9% 81,8% 81,7% 81,7%

Phí vay vốn 3,65% 3,49% 3,60% 3,60% 3,70%

Lợi tức tài sản sinh lãi 6,87% 7,34% 7,90% 8,05% 8,30%

Chênh lệch lãi suất 3,22% 3,85% 4,30% 4,45% 4,60%

Tỉ lệ lãi cận biên (trung bình tiền gửi) 4,24% 5,41% 6,18% 6,30% 6,40%

Tỉ lệ lãi cận biên (trung bình RWA) 3,51% 4,09% 4,42% 4,52% 4,65%

Dự phòng trên lãi từ HĐKD trước dự phòng 35,7% 41,3% 24,9% 24,2% 24,5%

Lợi tức lãi suất trên trung bình tài sản 3,34% 3,94% 4,38% 4,55% 4,72%

Thuế suất hiệu dụng 21,0% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4%

Tỉ lệ chia cổ tức 35,3% 30,9% 19,2% 16,7% 14,2%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 1,22% 1,23% 1,70% 1,72% 1,78%

Các nhân tố chính

12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tăng trưởng cho vay (%) 24,2% 22,2% 20,0% 19,0% 17,0%

Tỉ lệ lãi cận biên (%) 3,5% 4,1% 4,6% 4,8% 4,9%

Tăng trưởng lợi nhuận ngoài lãi (%) 29,1% 41,1% 23,2% 18,4% 18,1%

Tỉ lệ chi phí trên lãi 42,4% 43,3% 43,0% 45,0% 45,0%

Tỉ lệ nợ xấu 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8%

Trích lập dự phòng (%) 103,2% 95,9% 101,3% 97,1% 96,5%

Hệ số biên lợi nhuận gộp (%) 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8%

Tỉ lệ vốn cấp I (%) 11,1% 9,6% 9,7% 9,8% 9,9%

CAR (%) 12,5% 12,0% 11,9% 11,8% 11,7%

Tăng trưởng tiền gửi (%) 7,3% 13,0% 15,0% 16,0% 17,0%

LDR (%) 75,5% 82,5% 86,0% 88,1% 88,1%

Tỉ lệ nợ xấu thuần (%) 1,3% 1,2% 1,3% 1,5% 1,5%

Tăng trưởng lợi nhuận từ phí dịch vụ 25,5% 65,6% 30,0% 28,0% 26,0%
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT  

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm giữa giá 

mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn 

đầu tư là 12 tháng.  

Khuyến nghị  

MUA  Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên  

NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường  

BÁN  Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10%  

  

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích  

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn   
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