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NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 
Mức tăng trưởng cao sẽ duy trì cho cả năm 2018   

■ LNTT 9T2018 đạt 6.015 tỷ đồng (+50,3% so với cùng kỳ), hoàn thành 88% 
kế hoạch của ngân hàng và 78% dự báo của chúng tôi cho năm 2018.   

■ P/B dự phóng 2018 của MBB là 1,4x, thấp hơn 33,9% so với trung bình các 
ngân hàng trong khu vực mặc dù ROE và triển vọng tăng trưởng LN tốt hơn. 

■ Chúng tôi duy trì KN Mua nhưng giảm giá mục tiêu 6,9% do chi phí vốn chủ 
sở hữu (COE) tăng. 

 

Tăng trưởng mạnh ở tất cả các mảng hoạt động chính trong 9T2018 
Thu nhập lãi thuần tăng 30,8% so với cùng kỳ (yoy) do biên lãi ròng (NIM) tăng 43 điểm 

cơ bản yoy, nhờ cho vay cá nhân với lợi suất cao hơn tăng trưởng mạnh (+28,1% yoy so 

với mức tăng +16,2% yoy của tổng dư nợ cho vay). Lãi từ phí dịch vụ tăng 62,9% yoy, 

nhờ dịch vụ thanh toán và tiền mặt (+36,3% yoy) và hoạt động bảo hiểm (+220,6% yoy). 

Thu nhập ngoài lãi khác tăng 70,1% yoy, đến từ kinh doanh ngoại hối (+121,5% yoy), thu 

hồi nợ xấu (+51,7% yoy), và thu nhập từ chứng khoán (+69,8% yoy) nhờ lợi suất trái phiếu 

thấp trong Q1/2018.     

Tín dụng chững lại trong Quý 3 nhưng vẫn còn dư địa cho Quý 4  
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) gần đây đã thắt chặt tăng trưởng tín dụng để 

kiểm soát lạm phát. Vì vậy, tăng trưởng tín dụng của MBB đã chững lại với dư nợ Q3/2018 

tương đương Q2/2018. Dư nợ cho vay 9T2018 tăng 16,2% yoy, thấp hơn mức 21,1% yoy 

trong 9T2017. Trong 9T2018, tăng trưởng tín dụng của MBB đạt 11,5%, thấp hơn hạn 

mức 15% được giao bởi NHNN. Do đó, MBB vẫn còn dư địa tín dụng trong Q4/2018. 

Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm sẽ đạt 15%.    

Nợ xấu tăng nhưng trích lập dự phòng cải thiện  
Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,3% vào cuối 9T2017 lên 1,6% vào cuối 9T2018 do nợ xấu tăng 

37,3% yoy trong khi tăng trưởng cho vay chỉ đạt 16,2% yoy. Ngoài ra, tỷ lệ xóa nợ giảm từ 

mức 0,6% trong Q3/2017 xuống 0,5% trong Q3/2018 cũng khiến tỷ lệ nợ xấu tăng. Mặc 

dù nợ xấu tăng, nhưng MBB cũng tăng cường trích lập dự phòng, giúp cho tỷ lệ dự 

phòng/nợ xấu cải thiện từ 87% vào cuối 9T2017 lên 106% vào cuối 9T2018.  

Giữ khuyến nghị Mua nhưng giảm giá mục tiêu do COE tăng  
Chúng tôi giảm giá mục tiêu 6,9% xuống còn 31.100 đồng do điều chỉnh COE tăng từ 

13,1% lên 13,8%, trong khi EPS dự phóng FY18/19/20 EPS lần lượt tăng 5,7%/5,5%/6,0%, 

vì dự báo thu nhập ngoài lãi tăng và dự báo chi phí hoạt động giảm so với giả định trước 

đây. Định giá của chúng tôi được dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư (tỷ trọng 70%) 

và hệ số P/B (tỷ trọng 30%) với P/B mục tiêu 1,9x cho năm 2019.  

Động lực tăng giá và rủi ro giảm giá 
Động lực tăng giá đến từ việc thoái vốn tại công ty MBLand và TCT CP Bảo hiểm Quân 

đội. Rủi ro giảm giá đến từ việc nợ xấu tăng do mở rộng cho vay bán lẻ trong khi lãi suất 

đang có xu hướng tăng.  
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   Việt Nam 

MUA (không thay đổi) 

Consensus ratings*: Mua 8 Giữ 0 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND20.250 

Giá mục tiêu:   VND31.100 

Giá mục tiêu cũ: VND33.400 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 53,6% 

CGS-CIMB / Consensus: -1,0% 
  

Reuters: MBB.HM 

Bloomberg: MBB VN 

Thị giá vốn: US$1.878tr 

 VND43.749.140tr 

GTGD bình quân: US$5,62tr 

 VND131.034tr 

SLCP đang lưu hành: 2.160tr 

Free float: 20,0% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 EPS dự phóng FY18/19/20 lần lượt tăng 
5,7%/ 5,5%/ 6,0%. 

 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) -7,1 -15,1 4,3 

Tương đối (%) 0,0 -7,2 2,0 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Viettel Group 14,6 
SCIC 9,7 
Vietnam Helicopter Corporation 7,8 

Insert  

Chuyên viên phân tích 

 

Lê Minh Thùy 

T (84) 96 784 4629  
E thuy.leminh@vndirect.com.vn  
 
  

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       14.165       16.388         19.157           

Thu nhập ngoài lãi (tỷ đồng) 1.876          2.648          4.309          4.987           5.850             

Tổng lợi nhuận hoạt động (tỷ đồng) 9.855          13.867       18.475       21.375         25.007           

Tổng chi phí dự phòng (2.030)        (3.252)        (3.004)        (3.212)          (3.619)            

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 2.912          3.520          5.995          6.882           8.141             

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.293          1.517          2.572          2.952           3.492             

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 0,9% 17,3% 69,5% 14,8% 18,3%

P/E cốt lõi dự phóng (lần) 15,66          13,35          7,87            6,86             5,80               

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

Tỷ suất cổ tức (%) 2,96% 2,96% 2,96% 2,96% 2,96%

Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 11.846       13.039       15.338       17.924         21.092           

P/B (lần) 1,71            1,55            1,32            1,13             0,96               

ROE 11,4% 12,2% 18,1% 17,8% 17,9%
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Mức tăng trưởng cao sẽ duy trì cho cả năm 2018 
 

Hình 1: Tóm tắt KQKD (tỷ VND) 

 
   NGUỒN: VNDIRECT, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Thu nhập lãi thuần 9T2018 tăng 30,8% so với cùng kỳ nhờ NIM cải thiện. NIM 

đạt 4,5%, tăng 43 điểm cơ bản so với cùng kỳ do mảng cho vay cá nhân tăng 

trưởng mạnh. Dư nợ cho vay cá nhân với lợi suất cao tăng 28,1% yoy, vượt mức 

tăng trưởng của tổng dư nợ cho vay (+16,2% yoy). Do đó, tỷ trọng cho vay cá 

nhân trên tổng dư nợ tăng từ 33,0% vào cuối 9T2017 lên 36,4% vào cuối 9T2018. 

Thu nhập ngoài lãi 9T2018 tăng 66,5% so với cùng kỳ.  

 Lãi từ phí dịch vụ tăng 62,9% yoy nhờ dịch vụ thanh toán và tiền mặt (+36,3% 

yoy) và hoạt động bảo hiểm (+220,6% yoy). Công ty con của MBB – Bảo hiểm 

MB Ageas Life vừa mới đi vào hoạt động từ năm 2017, vì vậy thu nhập từ 

mảng kinh doanh này vẫn còn khá thấp trong năm 2017.  

 Thu nhập ngoài lãi khác tăng 70,1% yoy, trong đó thu nhập từ kinh doanh 

ngoại tệ tăng 121,5% yoy, thu hồi nợ xấu tăng 51,7% yoy, và thu nhập từ 

chứng khoán tăng 69,8% yoy do lợi suất trái phiếu ở mức thấp trong Q1/2018.  

Nợ xấu tăng khiến chi phí dự phòng tăng khá cao. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,3% 

vào cuối 9T2017 lên 1,6% vào cuối 9T2018, khiến cho chi phí dự phòng tăng 

18,3% so với cùng kỳ trong 9T2018. Tuy nhiên, chi phí dự phòng lại tăng chậm 

hơn so với tăng trưởng lợi nhuận trước dự phòng (+39,9% yoy). Vì vậy, LNTT 

tăng trưởng mạnh (+50,3% yoy) lên mức 6.015 tỷ.     

MBB sẽ hoàn thành mức dự báo LNTT của chúng tôi cho năm 2018. LNTT 

9T2018 hoàn thành 78% dự báo cả năm của chúng tôi. Trong 9T2018, thu nhập 

ngoài lãi của MBB tăng mạnh. Trong đó, thu nhập từ chứng khoán tăng 69,8% so 

với cùng kỳ do ngân hàng ghi nhận lợi nhuận từ danh mục trái phiếu trong bối 

cảnh lợi suất trái phiếu ở mức thấp. Với tình hình lãi suất gia tăng, chúng tôi dự 

báo thu nhập từ chứng khoán sẽ giảm đáng kể về cuối năm. Ngoài ra, chi phí 

hoạt động 9T2018 thấp hơn dự báo của chúng tôi và xấp xỉ 72% mức ước tính 

cả năm, nhưng chúng tôi dự báo chi phí hoạt động sẽ tăng lên trong những tháng 

cuối năm, khiến cho tỷ lệ chi phí/thu nhập tăng từ 41,0% trong 9T2018 lên 41,5% 

vào cuối năm 2018.    

Q3/2018 Q3/2017 yoy% Q2/2018 qoq% 9T/2018 9T/2017 yoy%

% dự báo 

2018 của 

VNDIRECT

Nhận xét

Thu nhập lãi thuần 3.633   2.835   28% 3.504   4% 10.430 7.974   31% 73% Phù hợp với dự báo của chúng tôi. 

Thu nhập ngoài lãi 1.166   797      46% 1.287   -9% 3.394   2.038   66% 95%
Vượt dự báo của chúng tôi nhờ tăng trưởng cao từ hoạt 

động bảo hiểm, đầu tư chứng khoán và thu nợ xấu.

Tổng thu nhập HĐKD 4.799   3.632   32% 4.791   0% 13.823 10.012 38% 77%

Phù hợp với dự báo của chúng tôi. Trong 9T/2018, MBB 

ghi nhận lãi lớn từ chứng khoán do lợi suất trái phiếu 

thấp trong Q1/2018, tuy nhiên chúng tôi dự báo thu nhập 

từ hoạt động này sẽ giảm trong Q4/2018. 

Chi phí HĐKD (1.968)  (1.540)  28% (1.927)  2% (5.518)  (4.074)  35% 72%
Thấp hơn dự báo của chúng tôi nhưng chi phí hoạt động 

có khả năng tăng về cuối năm.

Lợi nhuận trước dự phòng 2.831   2.092   35% 2.864   -1% 8.306   5.938   40% 81% Cao hơn dự báo của chúng tôi.

Chi phí dự phòng (646)     (614)     5% (953)     -32% (2.291)  (1.936)  18% 90%
Cao hơn dự báo của chúng tôi do nợ xấu tăng nhanh hơn 

kỳ vọng.

Lợi nhuận trước thuế 2.185   1.478   48% 1.911   14% 6.015   4.002   50% 78% Phù hợp với dự báo của chúng tôi.

Lợi nhuận sau thuế 1.761   1.195   47% 1.449   22% 4.801   3.192   50% 85%
Cao hơn dự báo của chúng tôi do chi phí thuế thực tế 

thấp hơn dự báo. 
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Hình 2: Các chỉ số chính của MBB theo quý 

 
   NGUỒN: VNDIRECT, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 

Hình 3: Các thay đổi trong dự báo của chúng tôi 

 
   NGUỒN: VNDIRECT 

 

 

 

ĐỊNH GIÁ  

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA nhưng giảm giá mục tiêu 
6,9% xuống còn 31.100 đồng/cp  

Chúng tôi giảm giá mục tiêu từ 33.400 đồng/cp xuống còn 31.100 đồng/cp do giả 

định chi phí vốn chủ sở hữu (COE) cao hơn trong phương pháp định giá dựa trên 

thu nhập thặng dư. Chúng tôi điều chỉnh tăng COE từ 13,1% trước đây lên 13,8% 

do giả định phần bù rủi ro thị trường cao hơn so với báo cáo trước để phản ánh 

biến động gia tăng trên thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. Chúng tôi sử 

dụng phương pháp thu nhập thặng dư (tỷ trọng 70%) và hệ số P/B (tỷ trọng 30%) 

để đưa ra giá mục tiêu 31.100 đồng/cp. Với phương pháp định giá theo hệ số P/B, 

chúng tôi sử dụng P/B mục tiêu 1,9x cho 2019, cao hơn 7,1% so với trung bình 

các ngân hàng trong khu vực do MBB có ROE cao hơn và triển vọng lợi nhuận 

tích cực hơn so với các ngân hàng khác. Tại giá mục tiêu này, P/B dự phóng năm 

2018 và 2019 lần lượt ở mức 2,0x và 1,7x, tương ứng tỷ lệ tăng giá 53,6%.   

Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018

Thu nhập lãi/Tổng thu nhập HĐ 82,9% 78,5% 78,1% 84,2% 77,8% 73,1% 75,7%

Thu nhập ngoài lãi/Tổng thu nhập HĐ 17,1% 21,5% 21,9% 15,8% 22,2% 26,9% 24,3%

NIM (12 tháng) 3,7% 4,0% 4,1% 4,3% 4,4% 4,5% 4,5%

Tỷ lệ cho vay/huy động 73,4% 75,3% 75,8% 73,2% 77,8% 76,6% 73,6%

Tỷ lệ nợ xấu 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,4% 1,3% 1,6%

Tỷ lệ dự phòng/nợ xấu 100,5% 102,9% 87,0% 95,9% 91,0% 106,2% 106,0%

Chi phí tín dụng (dự phóng cả năm) 1,5% 1,6% 1,6% 1,9% 1,5% 1,7% 1,6%

ROA (dự phóng cả năm) 1,4% 1,5% 1,5% 1,2% 2,0% 1,9% 1,9%

ROE (dự phóng cả năm) 14,1% 15,3% 16,0% 13,1% 20,4% 20,2% 20,8%

Nhận xét

(tỷ VND) 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Thu nhập lãi 14.364  16.989  20.200  14.165  16.388  19.157  -1,4% -3,5% -5,2%

Dự báo thu nhập lãi giảm do giảm giả định tăng 

trưởng cho vay vì NHNN đã thắt chặt tăng trưởng 

tín dụng. Tăng trưởng cho vay năm 2018/19/20 

giảm từ 20%/19%/17% xuống 15%. Chúng tôi 

cũng hạ dự báo tăng trưởng huy động tương ứng 

theo tăng trưởng cho vay.

Thu nhập ngoài lãi 3.555    4.175    4.890    4.309    4.987    5.850    21,2% 19,4% 19,6%

Chúng tôi nâng dự báo thu nhập ngoài lãi do 

mảng thu nhập này đã ghi nhận mức tăng trưởng 

cao hơn kỳ vọng đến từ hoạt động bảo hiểm, thu 

hồi nợ và đầu tư chứng khoán. 

Tổng thu nhập HĐKD 17.919  21.164  25.090  18.475  21.375  25.007  3,1% 1,0% -0,3%

Chi phí HĐKD (7.705)   (9.524)   (11.291) (7.667)   (9.191)   (10.753) -0,5% -3,5% -4,8%

Lợi nhuận trước dự phòng 10.214  11.640  13.800  10.808  12.184  14.254  5,8% 4,7% 3,3%

Chi phí dự phòng (2.538)   (2.805)   (3.370)   (3.004)   (3.212)   (3.619)   18,4% 14,5% 7,4%
Chúng tôi tăng dự phóng chi phí dự phòng do nợ 

xấu tăng nhanh hơn kỳ vọng.

Lợi nhuận trước thuế 7.676    8.836    10.430  7.803    8.972    10.635  1,7% 1,5% 2,0%

Chi phí thuế (1.842)   (2.121)   (2.503)   (1.639)   (1.884)   (2.233)   -11,0% -11,2% -10,8%

Chúng tôi giảm giả định mức thuế xuất từ 24% 

xuống 21% do mức thuế trong 9T/2018 chỉ ở 

mức 21%. Trong năm 2017, MBB nhận 615 tỷ thu 

nhập bất thường  từ việc bán cổ phần Mcredit, 

mà thu nhập này có chịu thuế nhưng không được 

ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất. Trong 

năm 2018, dự kiến sẽ không có khoản thu nhập 

bất thường giống năm 2017.

Lợi nhuận sau thuế 5.673    6.521    7.681    5.995    6.882    8.141    5,7% 5,5% 6,0%

Số cp đang lưu hành (triệu cp) 2.160    2.160    2.160    2.160    2.160    2.160    0,0% 0,0% 0,0%

EPS (VND/cp) 2.434    2.797    3.295    2.572    2.952    3.492    5,7% 5,5% 6,0%

Dự báo trước đây Dự  báo mới Thay đổi
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Hình 4: Giá mục tiêu 

 
   NGUỒN: VNDIRECT 

 

 
 

Hình 5: Các giả định chính trong mô hình định giá dựa trên thu nhập thặng dư 

 
   NGUỒN: VNDIRECT  

 

 
 

Hình 6: So sánh các ngân hàng trong khu vực 

 
GIÁ CỔ PHIẾU TẠI NGÀY 12/11/2018    

NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, VNDIRECT 

 

 

 
 

 

 

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

Thu nhập thặng dư 70% 29.844                              20.891                        

Hệ số P/B (1,9x cho năm 2019) 30% 34.055                              10.216                        

Giá mục tiêu (VND/cp) 31.108                        

Giá mục tiêu (VND/cp, làm tròn) 31.100                        

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

hình định giá

Lãi suất phi rủi ro 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Phần bù rủi ro thị trường 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

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

Chi phí vốn chủ sở hữu 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8%

Tăng trưởng dài hạn 3,0%

(tỷ VND)

Thu nhập thặng dư 2.108 2.309 2.797 3.362 3.933 2.884

Giá trị hiện tại của thu nhập thặng dư 1.852    1.783  1.898  2.005  2.061  26.709             

Vốn chủ sở hữu đầu kỳ 28.170  

Giá trị hiện tại của thu nhập thặng dư (5 năm) 9.599    

Giá trị hiện tại của thu nhập năm cuối 26.709  

Giá trị vốn chủ sở hữu 64.477  

Số cổ phiếu đang lưu hành (triệu cp) 2.160    

Giá trị 1 cổ phiếu (VND/cp) 29.844  

Ngân hàng
Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị
Giá đóng cửa Giá mục tiêu Vốn hóa

Tăng trưởng 

kép EPS dự 

phóng 3 năm

(đơn vị tiền tệ 

bản địa)

(đơn vị tiền tệ 

bản địa)
(triệu USD) 2018 2019 2018 2019 % 2018 2019

China Merchants Bank 3968 HK MUA 32                  41                  103.314    1,4      1,2      8,4      6,8      23,3% 18,0% 19,4%

Indusind Bank IIB IN MUA 1.492             2.200             12.314      3,4      2,8      20,1     15,9     27,1% 18,1% 19,3%

BDO Unibank Inc BDO PM MUA 116                150                9.534        1,5      1,4      15,5     12,3     18,3% 10,5% 11,9%

Vietcombank VCB VN MUA 54.600           79.500           8.432        3,1      2,7      17,2     14,7     20,7% 15,5% 15,6%

Yes Bank YES IN NẮM GIỮ 223                215                7.072        1,8      1,5      11,3     8,6      24,4% 17,0% 19,2%

TMB Bank TMB TB NẮM GIỮ 2                   2                   3.072        1,1      1,0      11,7     10,9     8,8% 9,3% 9,4%

     Trung bình 2,1      1,8      14,0    11,5    20,4% 14,7% 15,8%

NH TMCP Quân đội  MBB VN MUA 20.800           31.100           1.929        1,4      1,2      7,5      6,5      32,0% 18,1% 17,8%

P/B (x) P/E (x) ROE (%)
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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         14.165         16.388          19.157            

Doanh thu ngoài lãi 1.876           2.648           4.309           4.987            5.850              

Doanh thu HĐKD 9.855           13.867         18.475         21.375          25.007            

Tổng chi phí ngoài lãi (4.175)          (5.999)          (7.667)          (9.191)           (10.753)           

Lợi nhuận HĐKD trước dự phòng 5.681           7.868           10.808         12.184          14.254            

Tổng chi phí dự phòng (2.030)          (3.252)          (3.004)          (3.212)           (3.619)             

Lợi nhuận HĐKD sau dự phòng 3.651           4.616           7.803           8.972            10.635            

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

Lợi nhuận HĐKD trước thuế 3.651           4.616           7.803           8.972            10.635            

Chi phí/lãi ngoài HĐKD -               -               -               -                -                  

Lợi nhuận trước thuế 3.651           4.616           7.803           8.972            10.635            

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 3.651           4.616           7.803           8.972            10.635            

Chi phí thuế (767)             (1.125)          (1.639)          (1.884)           (2.233)             

Lợi nhuận sau thuế 2.884           3.490           6.165           7.088            8.402              

Lợi ích của cổ đông thiểu số 28                29                (170)             (206)              (260)                

Cổ tức -               -               -               -                -                  

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

Lợi nhuận ròng sau thuế 2.912           3.520           5.995           6.882            8.141              

Lợi nhuận thường xuyên 2.740           3.262           5.556           6.378            7.545              

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% 88,3% 90,6% 91,4%

Tỉ lệ trung bình cho vay trên trung bình tiền gửi 72,3% 80,7% 86,1% 89,5% 91,0%

Trung bình tài sản lưu động trên trung bình tài sản 38,5% 36,9% 35,6% 33,5% 32,1%

Trung bình tài sản lưu động trên trung bình tài sản sinh lãi 40,5% 38,8% 37,4% 35,0% 33,5%

Tỉ lệ cho vay khách hàng trên tài sản 57,4% 57,9% 60,5% 62,4% 63,6%

Tỉ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi 66,3% 66,7% 69,9% 72,4% 73,9%

Tỉ lệ vốn đầu tư chủ sở hữu và dự phòng trên dư nợ cho vay 18,2% 16,4% 17,3% 17,8% 18,4%

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

Dự phòng trên trung bình cho vay khách hàng 1,49% 1,94% 1,52% 1,41% 1,38%

Dự phòng trên trung bình tài sản 0,85% 1,14% 0,91% 0,88% 0,89%
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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          266.384          300.885           343.152              

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 55.833            53.841            54.918            58.213              62.870                

Các tài sản sinh lãi 10.056            6.805              6.941              7.358                7.946                  

Tổng tài sản sinh lãi  thuần 243.579          298.332          328.243          366.456           413.969              

Tổng dự phòng (3.671)             (2.486)             (3.830)             (4.927)               (6.256)                 

Tổng tài sản sinh lãi 239.908          295.847          324.414          361.529           407.714              

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          343.887          382.560           430.428              

Tiền gửi có lãi của khách hàng 197.179          226.198          246.315          275.430           313.725              

Tiền gửi của ngân hàng 24.713            46.101            51.172            54.243              56.955                

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          299.669          331.893           372.938              

Tổng các khoản nợ không có lãi 7.520              9.832              9.480              10.138              9.855                  

Tổng nợ 229.670          284.277          309.149          342.031           382.792              

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 25.352            28.170            33.137            38.723              45.568                

Lợi ích của cổ đông thiểu số 1.236              1.431              1.601              1.807                2.067                  

Tổng vốn chủ sở hữu 26.588            29.601            34.738            40.530              47.635                

Các chỉ tiêu chính

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

Tăng trưởng thu nhập 12,4% 40,7% 33,2% 15,7% 17,0%

Tăng trưởng LNHĐKD 6,7% 38,5% 37,4% 12,7% 17,0%

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 13,3% 26,4% 69,1% 15,0% 18,5%

Thu nhập lãi/tổng lợi nhuận 81,0% 80,9% 76,7% 76,7% 76,6%

Phí vay vốn 3,65% 3,49% 3,60% 3,61% 3,71%

Lợi tức tài sản sinh lãi 6,87% 7,34% 7,82% 8,00% 8,26%

Chênh lệch lãi suất 3,22% 3,85% 4,22% 4,39% 4,55%

Tỉ lệ lãi cận biên (trung bình tiền gửi) 4,24% 5,41% 6,16% 6,44% 6,66%

Tỉ lệ lãi cận biên (trung bình RWA) 3,51% 4,09% 4,35% 4,49% 4,64%

Dự phòng trên lãi từ HĐKD trước dự phòng 35,7% 41,3% 27,8% 26,4% 25,4%

Lợi tức lãi suất trên trung bình tài sản 3,34% 3,94% 4,31% 4,51% 4,71%

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

Tỉ lệ chia cổ tức 35,3% 30,9% 21,6% 18,8% 15,9%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 1,22% 1,23% 1,82% 1,89% 2,00%

Các nhân tố chính

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

Tăng trưởng cho vay 24,2% 22,2% 15,0% 15,0% 15,0%

Tỉ lệ lãi cận biên (%) 3,5% 4,1% 4,5% 4,7% 4,9%

Tăng trưởng lợi nhuận ngoài lãi (%) 29,1% 41,1% 62,7% 15,7% 17,3%

Tỉ lệ chi phí trên lãi 42,4% 43,3% 41,5% 43,0% 43,0%

Tỉ lệ nợ xấu 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8%

Trích lập dự phòng (%) 103,2% 95,9% 103,5% 103,4% 102,0%

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% 10,1% 10,5% 10,8%

CAR (%) 12,5% 12,0% 12,3% 12,6% 12,7%

Tăng trưởng tiền gửi (%) 7,3% 13,0% 9,0% 12,0% 14,0%

LDR (%) 75,5% 82,5% 86,7% 88,8% 89,4%

Tỉ lệ nợ xấu thuần (%) 1,3% 1,2% 1,6% 1,8% 2,0%

Tăng trưởng lợi nhuận từ phí dịch vụ 25,5% 65,6% 85,0% 25,0% 25,0%
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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   

Lê Minh Thùy – Chuyên viên Phân tích  

Email: thuy.leminh@vndirect.com.vn   

  

              

 

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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