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Ngân hàng TMCP Quân đội 
Khởi đầu năm 2019 với KQKD tích cực  

■ Lợi nhuận ròng Q1/2019 tăng 24,8% yoy và hoàn thành 28% dự báo cả năm 
của chúng tôi nhờ tăng trưởng tín dụng cao và thu nhập từ bancassurance.    

■ MBB lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 20% trong năm 2019. 

■ Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 34.000 đồng và giữ KN Mua.  
 

Thu nhập lãi thuần Q1/2019 tăng mạnh 25,6% so với cùng kỳ 
Thu nhập lãi thuần tăng 25,6% yoy trong Q1/2019 nhờ tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 

tăng 15 điểm cơ bản lên 4,7%. Tăng trưởng tín dụng trong Q1/2019 đạt 18,3% yoy, trong 

khi tăng trưởng tiền gửi thấp hơn ở mức 6,7% yoy, do đó tỷ lệ LDR thuần túy tăng từ 

85,3% trong Q1/2018 lên 94,6% trong Q1/2019 dẫn đến NIM cao hơn. Ngoài ra, NIM còn 

tăng do dư nợ cho vay cá nhân tăng mạnh (+35,2% yoy), nâng tỷ trọng trong tổng dư nợ 

cho vay từ 33,5% vào cuối Q1/2018 lên 38,3% vào cuối Q1/2019.    

Thu nhập ngoài lãi Q1/2019 tăng 40,3% so với cùng kỳ  
Thu nhập ngoài lãi tăng 40,3% yoy trong Q1/2019 đến từ thu nhập từ kinh doanh ngoại 

hối (+59,2% yoy) và thu nhập phí dịch vụ (+140,6% yoy) với bancassurance là động lực 

chính. Thu nhập từ đầu tư chứng khoán giảm 34,4% yoy do lợi suất trái phiếu giảm đầu 

năm 2018 dẫn đến mức lãi cao trong Q1/2018, tuy nhiên lợi suất trái phiếu đã tăng trở lại 

cuối năm 2018. Thu nhập ngoài lãi khác giảm nhẹ 2,1% yoy do không ghi nhận lợi nhuận 

từ mảng bất động sản vì MBB thoái vốn tại MBLand Holdings trong Q4/2018. 

Tỷ lệ nợ xấu gia tăng mặc dù MBB đã tăng cường xóa nợ  
Tỷ lệ nợ xấu tăng 18,3% yoy và đến cuối Q1/2019, tỷ lệ nợ xấu là 1,4%, cao hơn mức 

1,3% vào cuối Q4/2018. Tỷ lệ xóa nợ hàng năm tăng từ 0,7% trong Q1/2018 lên 1,9% 

trong Q1/2019 cùng với tỷ lệ nợ xấu cao hơn là những dấu hiệu cho thấy nợ xấu tăng. 

Chúng tôi cho rằng sự gia tăng của nợ xấu là do MBB tham gia mảng tài chính tiêu dùng 

có rủi ro cao, vì nợ xấu của ngân hàng mẹ chỉ tăng 7,7% yoy so với mức tăng 18,3% yoy 

sau khi hợp nhất. Do nợ xấu tăng nên chi phí dự phòng tăng mạnh 39,3% yoy. 

KQKD Q1/2019 vượt kỳ vọng của chúng tôi  
Trong Q1/2019, MBB ghi nhận LNTT đạt 2.424 tỷ đồng (+26,4% yoy), hoàn thành 27% 

dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi tăng EPS dự phóng 2019-21 thêm 9,4-12,8% 

do NIM cao hơn, giả định thu nhập phí dịch vụ tăng và SLCP đang lưu hành giảm sau 

khi mua lại cổ phiếu quỹ trong Q1/19. Vì vậy, giá mục tiêu của chúng tôi tăng 9,3% lên 

34.000 đồng, dựa trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư (tỷ trọng 70%, chi phí 

vốn: 13,8%, tăng trưởng dài hạn: 3,0%) và hệ số P/B (tỷ trọng 30%, P/B mục tiêu là 1,8 

lần cho năm 2019). 

Động lực tăng giá và rủi ro giảm giá đối với Khuyến nghị Mua của 
chúng tôi  
Động lực tăng giá có thể đến từ việc thoái vốn tại Công ty Bảo hiểm Quân đội. Nợ xấu 

cao hơn ước tính khiến cho chi phí tín dụng tăng là rủi ro giảm giá chính.  
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   Việt Nam 

MUA (không thay đổi) 

Consensus ratings*: Mua 12 Giữ 0 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND21.300 

Giá mục tiêu:   VND34.000 

Giá mục tiêu cũ: VND31.100 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 59,6% 

CGS-CIMB / Consensus: 9,6% 
  

Reuters: MBB.HM 

Bloomberg: MBB VN 

Thị giá vốn: US$1.939m 

 VND45.015.384m 

GTGD bình quân: US$4,02m 

 VND92.377m 

SLCP đang lưu hành: 2.113m 

Free float: 20,0% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 EPS dự phóng 2019-21 tăng 9,4-12,8%   

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) -7 2,9 -17,2 

Tương đối (%) -4,9 -3,7 -7,1 
 

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 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Thu nhập lãi thuần (tỷ đồng) 11.219            14.583            17.583              20.160                23.210                

Thu nhập ngoài lãi (tỷ đồng) 2.648              4.953              5.929                7.247                  8.557                  

Tổng lợi nhuận hoạt động (tỷ đồng) 13.867            19.537            23.512              27.407                31.766                

Tổng chi phí dự phòng (3.252)             (3.035)             (3.863)               (4.561)                 (5.447)                 

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 3.461              6.113              7.485                8.679                  10.183                

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.490              2.672              3.329                3.860                  4.529                  

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 17,7% 79,4% 24,6% 16,0% 17,3%

P/E cốt lõi dự phóng (lần) 14,30              7,97                 6,47                  5,52                    4,70                    

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

Tỷ suất cổ tức (%) 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82%

Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 13.039            15.109            17.897              21.390                25.595                

P/B (lần) 1,63                 1,41                 1,19                  1,00                    0,83                    

ROE 12,0% 19,0% 20,0% 19,7% 19,3%
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Khởi đầu năm 2019 với KQKD tích cực của Q1  

Đánh giá Q1/2019: Tăng trưởng lợi nhuận cao nhưng 
tỷ lệ nợ xấu vẫn gia tăng   

 

Hình 1: Tóm tắt KQKD (tỷ đồng) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 

Hình 2: Các chỉ số chính của MBB theo quý 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
  

Báo cáo KQKD Q1/2019 Q1/2018
So với 

cùng kỳ
Q4/2018

So với quý 

trước

Dự báo cũ 

cho năm 2019

% dự 

báo 
Nhận xét

Thu nhập lãi thuần 4.135   3.293   26% 4.154   0% 16.388           25%
Vượt dự báo của chúng tôi do tăng trưởng tín dụng đạt 18,3% yoy, cao hơn 

mức ước tính 15,0%.

Thu nhập ngoài lãi thuần 1.319   940      40% 1.560   -15% 4.987             26% Vượt dự báo của chúng tôi nhờ tăng trưởng mạnh của mảng bancassurance.

Tổng thu nhập hoạt động 5.454   4.234   29% 5.713   -5% 21.375           26%

Tổng chi phí hoạt động (2.066)  (1.623)  27% (3.216)  -36% (9.191)            22%
Sát với dự báo của chúng tôi vì chúng tôi cho rằng chi phí hoạt động sẽ tăng 

cho đến cuối năm.

Lợi nhuận trước dự phòng 3.389   2.611   30% 2.497   36% 12.184           28%

Chi phí dự phòng (964)     (692)     39% (745)     30% (3.212)            30% Cao hơn dự báo của chúng tôi do tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh hơn dự kiến. 

Lợi nhuận trước thuế 2.424   1.918   26% 1.752   38% 8.972             27%

Lợi nhuận sau thuế 1.933   1.549   25% 1.353   43% 6.882             28% Cao hơn dự báo của chúng tôi.

Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019

Thu nhập lãi thuần/Tổng thu nhập 77,8% 73,1% 75,7% 72,7% 75,8%

Thu nhập ngoài lãi thuần/Tổng thu nhập 22,2% 26,9% 24,3% 27,3% 24,2%

NIM 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,7%

Cho vay/Huy động 77,8% 76,6% 73,6% 73,7% 74,2%

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) 1,4% 1,3% 1,6% 1,3% 1,4%

LLR 91,0% 106,2% 106,0% 112,3% 96,5%

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

ROA (dự phóng cả năm) 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 2,1%

ROE (dự phóng cả năm) 20,9% 20,7% 21,3% 20,1% 23,0%
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TRIỂN VỌNG: Duy trì tăng trưởng vững chắc trong 
năm 2019  

 

Hình 3: Thay đổi trong dự báo của chúng tôi  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

Kế hoạch tăng vốn trong năm 2019  

Trong năm 2019, MBB lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 19,6% từ 21.605 tỷ 

đồng lên 25.841 tỷ đồng. Việc huy động vốn sẽ được thực hiện thông qua hai 

đợt như sau: 

 

1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% và phát hành cổ phiếu ESOP tương 

ứng 2% vốn điều lệ  

 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 8%, tương ứng với 169 triệu cổ 

phiếu để trả cổ tức năm 2018. Giao dịch này sẽ không làm cho EPS bị pha 

loãng. 

 Phát hành 43 triệu cổ phiếu ESOP với mức giá 10.000 đồng/cp, tương ứng 

với 2% vốn điều lệ. 

 

2. Chào bán riêng lẻ 211 triệu cổ phiếu và bán toàn bộ 47 triệu cổ phiếu quỹ cho 

nhà đầu tư trong nước và nước ngoài  

 Chào bán riêng lẻ 211 triệu cổ phiếu, tương đương với 9,8% vốn điều lệ 

trước khi phát hành (vốn điều lệ hiện tại). 

 Bán 47 triệu cổ phiếu quỹ do MBB mua lại trong Q1/2019. 

 

Dựa vào kế hoạch tăng vốn trên, chúng tôi ước tính EPS dự phóng 2019/20 sẽ 

bị pha loãng 6,1%/11,7%, trong khi giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ không bị 

pha loãng vì chúng tôi cho rằng MBB sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ và bán cổ 

phiếu quỹ ở mức cao (chúng tôi giả định giá bán là 22.000 đồng/cổ phiếu, xấp xỉ 

giá cổ phiếu hiện tại). Xem hình 4 để biết thêm chi tiết về tác động của việc tăng 

vốn. 

Gần đây, MBB đã nhận được phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để 

áp dụng Basel II từ ngày 1/5/2019. Chúng tôi ước tính theo Basel II, tỷ lệ an 

toàn vốn (CAR) của ngân hàng sẽ là 8,3% và tỷ lệ vốn cấp 1 sẽ là 6,6% cuối 

năm 2019. Nếu MBB tăng vốn thành công theo kế hoạch, tỷ lệ an toàn vốn năm 

2019 của ngân hàng sẽ tăng lên 9,4% và tỷ lệ vốn cấp 1 sẽ tăng lên 7,7%. 

 

Nhận xét

2019F 2020F 2021F 2019F 2020F 2021F 2019F 2020F 2021F

Thu nhập lãi thuần 16.388  19.157  22.321  17.583  20.160  23.210  7,3% 5,2% 4,0%

Dự báo mới về thu nhập lãi ròng cao hơn dự báo cũ 

vì chúng tôi tăng giả định NIM để phản ánh tỷ lệ 

LDR cao hơn.

Thu nhập ngoài lãi thuần 4.987    5.850    6.874    5.929    7.247    8.557    18,9% 23,9% 24,5%

Chúng tôi tăng dự báo thu nhập ngoài lãi vì thu nhập 

từ bancassurance trong Q1/2019 vượt kỳ vọng của 

chúng tôi.

Tổng thu nhập hoạt động 21.375  25.007  29.195  23.512  27.407  31.766  10,0% 9,6% 8,8%

Tổng chi phí hoạt động (9.191)   (10.753) (12.262) (10.110) (11.785) (13.342) 10,0% 9,6% 8,8%

Lợi nhuận trước dự phòng 12.184  14.254  16.933  13.402  15.622  18.424  10,0% 9,6% 8,8%

Chi phí dự phòng (3.212)   (3.619)   (4.327)   (3.863)   (4.561)   (5.447)   20,3% 26,0% 25,9%
Do tỷ lệ nợ xấu tăng nên chúng tôi điều chỉnh tăng 

giả định chi phí tín dụng từ 1,4% lên 1,7%.

Lợi nhuận trước thuế 8.972    10.635  12.606  9.539    11.060  12.977  6,3% 4,0% 2,9%

Chi phí thuế (1.884)   (2.233)   (2.647)   (1.955)   (2.267)   (2.660)   3,8% 1,5% 0,5%

Lợi nhuận ròng 6.882    8.141    9.650    7.485    8.679    10.183  8,8% 6,6% 5,5%

SLCP đang lưu hành (triệu cp) 2.160    2.160    2.160    2.113    2.113    2.113    -2,2% -2,2% -2,2%
SLCP đang lưu hàng giảm vì MBB mua lại 47 triệu 

cổ phiếu quỹ trong Q1/2019.

EPS (VND/cp) 2.952    3.492    4.140    3.329    3.860    4.529    12,8% 10,5% 9,4%

Dự báo cũ Dự báo mới Thay đổi
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Hình 4: Ảnh hưởng của việc tăng vốn trong năm 2019 lên SLCP đang lưu hành, EPS 

và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 
 

ĐỊNH GIÁ 
 

Hình 5: Giá mục tiêu  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 

Hình 6: Các giả định chính cho phương pháp định giá thu nhập thặng dư  

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 

(triệu cổ phiếu)

SLCP đã phát hành - hiện tại 2.160                               

SL cổ phiếu quỹ 47                                    

SLCP đang lưu hành - hiện tại 2.113                               

Phát hành cổ phiếu trong năm 2019 Pha loãng EPS (Có/Không)

8% cổ tức cổ phiếu 169                                 Không

2% esop 43                                   Có

9,8% phát hành riêng lẻ 211                                 Có

Bán cổ phiếu quỹ 47                                   Có

SLCP phát hành - sau phát hành 2.584                               

SL cổ phiếu quỹ - sau phát hành -                                  

SLCP đang lưu hành - sau phát hành 2.584                               

Thay đổi trong dự báo EPS và giá trị sổ sách/cp VND/cp % thay đổi

2019

EPS trước phát hành 3.051                               

EPS sau phát hành 2.864                               

Giá trị sổ sách/cp trước phát hành 16.571                             

Giá trị sổ sách/cp sau phát hành 17.005                             

2020

EPS trước phát hành 3.574                               

EPS sau phát hành 3.157                               

Giá trị sổ sách/cp trước phát hành 19.761                             

Giá trị sổ sách/cp sau phát hành 19.763                             

-6,1%

2,6%

-11,7%

0,0%

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

Thu nhập thặng dư 70% 34.740                               24.318                         

Tỷ lệ P/B (P/B mục tiêu năm 2019 là 1,9 lần) 30% 32.214                               9.664                           

Giá mục tiêu (VND/cp) 33.982                         

Giá mục tiêu (VND/cp, làm tròn) 34.000                         

Giả định 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
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 CSH 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8%

Tăng trưởng dài hạn 3,0%

(tỷ đồng)

Thu nhập thặng dư 2.980 3.459 3.944 4.304 4.268 3.024

Giá trị hiện tại của thu nhập thặng dư 2.619    2.671    2.676    2.567    2.236    28.007              

Giá trị sổ sách đầu kỳ 32.643  

Giá trị hiện tại của thu nhập thặng dư (5 năm) 12.769  

Giá trị hiện tại của thu nhập năm cuối mô hình 28.007  

Giá trị vốn CSH 73.419  

SLCP đang lưu hành (triệu cổ phiếu) 2.113    

Giá trị 1 cổ phiếu (VND) 34.740  
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Hình 7: So sánh với các ngân hàng trong khu vực 

 
GIÁ TÍNH TẠI NGÀY 23/04/2019  

NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 
 

 
 
 

 

Ngân hàng
Mã 

Bloomberg 
Khuyến nghị

Giá đóng 

cửa

Giá mục 

tiêu

Thị giá 

vốn

Tăng trưởng 

kép EPS dự 

phóng 3 năm

(đồng nội tệ) (đồng nội tệ) (tr USD) 2019F 2020F 2019F 2020F % 2019F 2020F

China Merchants Bank 3968 HK MUA 41             45             132.167 1,5      1,4      9,6      8,2      16,7% 17,0% 17,6%

Indusind Bank IIB IN MUA 1.691        2.100        14.636   3,3      2,8      19,6    15,2    24,7% 18,3% 19,8%

BDO Unibank Inc BDO PM MUA 134           150           11.246   1,6      1,4      14,1    11,7    18,3% 11,9% 13,0%

Vietcombank VCB VN MUA 67.500       73.800       10.784   3,0      2,5      15,4    13,2    13,2% 18,4% 17,4%

Yes Bank YES IN MUA 238           300           7.920     1,7      1,4      9,6      7,4      22,6% 18,6% 20,4%

TMB Bank TMB TB BÁN 2               2               2.859     0,9      0,8      10,2    8,2      3,4% 8,8% 10,2%

Trung bình 2,0      1,7      13,1    10,7    16,5% 15,5% 16,4%

Ngân hàng TMCP Quân đội  MBB VN MUA 21.300       34.000       1.939     1,2      1,0      6,0      5,2      19,2% 20,0% 19,7%

P/B (lần) P/E (lần) ROE (%)
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NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  
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12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Kết quả kinh doanh

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

Doanh thu từ lãi 11.219            14.583            17.583              20.160                23.210                

Doanh thu ngoài lãi 2.648              4.953              5.929                7.247                  8.557                  

Doanh thu HĐKD 13.867            19.537            23.512              27.407                31.766                

Tổng chi phí ngoài lãi (5.999)             (8.734)             (10.110)            (11.785)               (13.342)               

Lợi nhuận HĐKD trước dự phòng 7.868              10.803            13.402              15.622                18.424                

Tổng chi phí dự phòng (3.252)             (3.035)             (3.863)               (4.561)                 (5.447)                 

Lợi nhuận HĐKD sau dự phòng 4.616              7.767              9.539                11.060                12.977                

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

Lợi nhuận HĐKD trước thuế 4.616              7.767              9.539                11.060                12.977                

Chi phí/lãi ngoài HĐKD -                   -                   -                    -                      -                      

Lợi nhuận trước thuế 4.616              7.767              9.539                11.060                12.977                

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 4.616              7.767              9.539                11.060                12.977                

Chi phí thuế (1.125)             (1.577)             (1.955)               (2.267)                 (2.660)                 

Lợi nhuận sau thuế 3.490              6.190              7.583                8.793                  10.317                

Lợi ích của cổ đông thiểu số (29)                   (77)                   (99)                    (114)                    (134)                    

Cổ tức -                   -                   -                    -                      -                      

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

Lợi nhuận ròng sau thuế 3.461              6.113              7.485                8.679                  10.183                

Lợi nhuận thường xuyên 3.204              5.773              7.036                8.158                  9.572                  

Các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán

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

Tỉ lệ cho vay trên tiền gửi khách hàng 83,7% 89,5% 91,9% 92,7% 93,5%

Tỉ lệ trung bình cho vay trên trung bình tiền gửi 80,7% 86,7% 90,7% 92,3% 93,1%

Trung bình tài sản lưu động trên trung bình tài sản 36,9% 36,7% 35,4% 33,7% 32,2%

Trung bình tài sản lưu động trên trung bình tài sản sinh lãi 38,8% 38,5% 37,1% 35,2% 33,6%

Tỉ lệ cho vay khách hàng trên tài sản 57,9% 58,3% 60,4% 62,1% 63,7%

Tỉ lệ cho vay khách hàng trên tiền gửi 66,7% 67,8% 70,8% 72,6% 74,7%

Tỉ lệ vốn đầu tư chủ sở hữu và dự phòng trên dư nợ cho vay 16,4% 16,7% 17,0% 17,6% 18,2%

Tỷ lệ tài sản chịu rủi ro 98% 105% 109% 110% 111%

Dự phòng trên trung bình cho vay khách hàng 1,94% 1,52% 1,67% 1,72% 1,78%

Dự phòng trên trung bình tài sản 1,14% 0,90% 1,01% 1,07% 1,14%

Tổng xóa nợ trên trung bình tài sản 1,14% 0,90% 1,01% 1,07% 1,14%
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NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 

 

Bảng cân đối Kế toán

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

Tổng cho vay khách hàng 237.686          259.748          294.204           335.968              384.282              

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 53.841            74.567            78.296              82.210                86.321                

Các tài sản sinh lãi 6.805              10.548            11.075              11.629                12.211                

Tổng tài sản sinh lãi  thuần 298.332          344.863          383.575           429.808              482.813              

Tổng dự phòng (2.486)             (3.469)             (4.363)               (4.977)                 (5.729)                 

Tổng tài sản sinh lãi 295.847          341.394          379.211           424.831              477.084              

Tài sản vô hình 1.018              1.113              1.202                1.298                  1.402                  

Các tài sản không sinh lãi khác 15.171            18.082            19.528              21.090                22.778                

Tổng tài sản không sinh lãi 16.189            19.195            20.730              22.389                24.180                

Tiền và chứng khoán sẵn sàng giao dịch 1.842              1.737              1.875                2.026                  2.188                  

Đầu tư dài hạn -                   -                   -                    -                      -                      

Tổng tài sản 313.878          362.325          401.817           449.245              503.452              

Tiền gửi có lãi của khách hàng 226.198          251.122          280.476           318.688              362.197              

Tiền gửi của ngân hàng 46.101            60.471            62.285              65.399                67.361                

Các khoản tiền gửi có lãi khác 2.145              2.958              3.011                3.065                  3.120                  

Tổng các khoản tiền gửi có lãi 274.444          314.551          345.772           387.152              432.678              

Tổng các khoản nợ không có lãi 9.832              13.601            16.594              15.145                14.805                

Tổng nợ 284.277          328.152          362.366           402.297              447.483              

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 28.170            32.643            37.823              45.206                54.092                

Lợi ích của cổ đông thiểu số 1.431              1.530              1.628                1.743                  1.877                  

Tổng vốn chủ sở hữu 29.601            34.173            39.452              46.948                55.969                

Các chỉ tiêu chính

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

Tăng trưởng thu nhập 40,7% 40,9% 20,3% 16,6% 15,9%

Tăng trưởng LNHĐKD 38,5% 37,3% 24,1% 16,6% 17,9%

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 26,4% 68,3% 22,8% 16,0% 17,3%

Thu nhập lãi/tổng lợi nhuận 80,9% 74,6% 74,8% 73,6% 73,1%

Phí vay vốn 3,49% 3,48% 3,61% 3,71% 3,80%

Lợi tức tài sản sinh lãi 7,34% 7,72% 8,10% 8,30% 8,50%

Chênh lệch lãi suất 3,85% 4,24% 4,49% 4,59% 4,70%

Tỉ lệ lãi cận biên (trung bình tiền gửi) 5,41% 6,34% 6,91% 7,01% 7,08%

Tỉ lệ lãi cận biên (trung bình RWA) 4,09% 4,25% 4,30% 4,33% 4,41%

Dự phòng trên lãi từ HĐKD trước dự phòng 41,3% 28,1% 28,8% 29,2% 29,6%

Lợi tức lãi suất trên trung bình tài sản 3,94% 4,31% 4,60% 4,74% 4,87%

Thuế suất hiệu dụng 24,4% 20,3% 20,5% 20,5% 20,5%

Tỉ lệ chia cổ tức 31,5% 21,2% 17,3% 14,9% 12,7%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 1,21% 1,81% 1,96% 2,04% 2,14%

Các nhân tố chính

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

Tăng trưởng cho vay 22,2% 16,6% 15,0% 15,0% 15,0%

Tỉ lệ lãi cận biên (%) 4,1% 4,5% 4,8% 5,0% 5,1%

Tăng trưởng lợi nhuận ngoài lãi (%) 41,1% 87,0% 19,7% 22,2% 18,1%

Tỉ lệ chi phí trên lãi 43,3% 44,7% 43,0% 43,0% 42,0%

Tỉ lệ nợ xấu 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5%

Trích lập dự phòng (%) 95,9% 112,3% 113,4% 114,8% 116,1%

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

Tỉ lệ vốn cấp I (%) 9,2% 8,6% 9,1% 9,5% 10,0%

CAR (%) 12,0% 11,0% 11,2% 11,5% 11,8%

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

LDR (%) 82,5% 88,0% 90,2% 91,0% 91,8%

Tỉ lệ nợ xấu thuần (%) 1,2% 1,3% 1,5% 1,4% 1,4%

Tăng trưởng lợi nhuận từ phí dịch vụ 65,6% 126,5% 30,0% 30,0% 23,0%
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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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trần Khánh Hiền – Phó Giám đốc Khối Phân tích  

Email: hien.trankhanh@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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