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Mặc dù hiện tại cả nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng không nhỏ
bởi đại dịch Covid, Việt Nam xét về trung dài hạn vẫn là một quốc
gia đang phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm ở mức cao
và dự báo tiếp tục tăng trưởng nhanh trong thập kỷ tới. Hệ thống
ngân hàng thương mại hiện là kênh dẫn vốn chính của nền kinh
tế, do đó có thể được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế. 

Hình 1: Tăng trưởng GDP và tăng trưởng tín dụng 

Nguồn: GSO, Fiinpro 
Trong 6 tháng đầu năm 2021, khi nền kinh tế chưa chịu ảnh
hưởng nhiều của làn sóng Covid lần thứ 4, GDP tăng trưởng
mạnh 5.64% (gấp 3 lần cùng kỳ), cùng với đó tăng trưởng tín dụng
của nền kinh tế đạt 5.47%, gấp 2 lần so với cùng kỳ (svck) năm
2020. Bất chấp tác động của đại dịch, lợi nhuận ngành ngân hàng
vẫn tăng trưởng cao nhờ vào các yếu tố hỗ trợ như lãi suất huy
động thấp, nợ xấu bị ảnh hưởng từ Covid-19 được hoãn lại nhờ
thông tư 03.
Số liệu vĩ mô 6 tháng 2021 một lần nữa cho thấy ngành ngân hàng
giống như mạch máu của nền kinh tế và sẽ luôn luôn tăng trưởng
cùng với kinh tế của Việt Nam.
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Rủi ro nợ xấu ngày càng gia tăng đối với toàn ngành Ngân
hàng khi khi Dịch bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình kinh
doanh của rất nhiều doanh nghiệp. Nợ xấu tại nhiều ngân hàng
tính đến cuối tháng 6/2021 có diễn biến tăng mạnh so với đầu
năm.
Tại SHB, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1.8% cuối năm 2020 lên 2.06%
trong 6 tháng đầu năm 2021, là một trong những ngân hàng
có tỷ lệ nợ xấu cao nhất hệ thống.
Mặc dù Thông tư 03 cho phép các ngân hàng kéo dài thời gian
tái cơ cấu, giãn nợ, kéo dài thời gian trích lập nhưng không vì
thế mà gánh nặng trích lập dự phòng nợ xấu vơi đi. Việc trích
lập dự phòng cụ thể nhiều hay ít của các ngân hàng chịu ảnh
hưởng từ chất lượng dư nợ cho vay, nếu nợ xấu càng nhiều
thì gánh nặng trích lập của các ngân hàng càng tăng. Thông tư
03 chỉ giúp "mềm hóa" tác động của nợ xấu lên KQKD của các
ngân hàng. 

Hình 2: Tỷ lệ nợ xấu và Dự phòng cụ thể/ nợ xấu một số NHTM
1H2021

Ngân hàng Thương mại Cổ phần  Sài Gòn- Hà Nội (SHB) là
thương hiệu ngân hàng TMCP tư nhân lớn tại Việt Nam. Ngân
hàng được thành lập từ năm 1993 với số vốn điều lệ ban đầu là
400 triệu đồng. Qua 28 năm hoạt động, hiện nay tổng số vốn điều
lệ đã được nâng lên thành 19,260 tỷ đồng, SHB hiện thuộc TOP
10 ngân hàng lớn nhất cả nước. 
Hiện nay, SHB vẫn tập trung vào các khoản vay cho doanh
nghiệp, tỷ trọng cho vay cá nhân chỉ chiếm khoảng 21 % tổng dư
nợ của Ngân hàng. Ban lãnh đạo của Ngân hàng đặt kế hoạch sẽ
thúc đẩy hơn mảng bán lẻ trong thời gian tới bằng cách đẩy mạnh
phát triển ngân hàng số, cung cấp các sản phẩm đa dạng hơn cho
KH cá nhân,v.v...nhằm mở rộng cơ sở khách hàng, trở nên phù
hợp hơn với xu thế của thị trường.

SHB là một thương hiệu ngân hàng TMCP tư nhân lớn tại Việt Nam.
Ngân hàng cũng đang dần khẳng định vị thế của mình trong việc tăng
trưởng liên tục quy mô về tổng tài sản, vốn điều lệ và địa bàn kinh
doanh rộng khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên, để thực sự phát triển
bền vững, chúng tôi cho rằng SHB cần thêm nhiều thời gian hơn
nữa để cải thiện chất lượng tài sản và nâng cao hiệu quả kinh
doanh, đặc biệt trong bối cảnh các NHTM tư nhân đang không ngừng
tạo lợi thế cạnh tranh trong mảng bán lẻ như một xu thế của ngành.

Luận điểm tích cực chính của chúng tôi bao gồm: (1) Ngành ngân
hàng có tiềm năng tăng trưởng tốt trong trung và dài hạn; (2) Tài
sản tăng trưởng liên tục trong nhiều năm và (3) Kết quả kinh
doanh nửa đầu năm 2021 tích cực.

Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như: (1)
Tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm cao đầu ngành bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid kéo dài; (2) Tình hình tài chính không khả quan, ROA duy
trì ở mức thấp và (3) Mức định giá hiện tại đã ở mức cao.

Khuyến cáo: Nội dung này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn đầu tư – Công ty CP chứng khoán VNDIRECT. Báo cáo này chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư của CTCP 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. Nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong Báo
cáo này trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của công ty được đề cập trong Báo cáo.
 
Tuyên bố về mâu thuẫn lợi ích: Chuyên viên phụ trách báo cáo này hiện không nắm giữ vị thế liên quan đến cổ phiếu SHB, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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Bản tin đặc biệt dành cho nhà đầu tư
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PHẠM VIỆT DUY
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI
(HOSE: SHB)

TÀI SẢN TĂNG TRƯỞNG LIÊN TỤC NHIỀU NĂM TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KHÔNG KHẢ QUAN, ROA
DUY TRÌ Ở MỨC THẤP

03 ĐỊNH GIÁ HIỆN TẠI ĐÃ Ở MỨC CAO

NGÀNH NGÂN HÀNG CÓ TIỀM NĂNG TĂNG
TRƯỞNG TỐT TRONG TRUNG VÀ DÀI HẠN01

ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

SHB- Cần thời gian để cải thiện chất lượng tài sản 

TỶ LỆ NỢ XẤU THUỘC NHÓM CAO ĐẦU NGÀNH
BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID KÉO DÀI

Tổng tài sản của SHB tăng đều đặn từ năm 2016 cho đến
nay. Đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của Ngân hàng
đạt 458,877 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Nguyên
nhân của sự tăng trưởng bền vững này đến từ cả phát
hành tăng vốn chủ sở hữu và tăng nợ phải trả. Vốn chủ
sở hữu tăng 10.5% từ đầu năm, lên 26,560 tỷ đồng, trong
đó số vốn điều lệ là 19,260 tỷ đồng. Với quy mô vốn điều
lệ này, SHB hiện đứng thứ 8 trong các ngân hàng niêm
yết có quy mô lớn nhất Việt Nam, chỉ xếp sau những
ngân hàng quốc doanh như BIDV, Vietinbank,...và một số
ngân hàng tư nhân lớn như TCB, ACB, STB, v.v..

Mới đây, SHB đã được NHNN chấp thuận tiếp tục tăng
vốn điều lệ lên 26,674 tỷ đồng dưới hình thức trả cổ tức
và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. Chúng tôi kỳ
vọng việc tăng vốn có thể giúp Ngân hàng nâng cao tiềm
lực tài chính và đặc biệt là đẩy mạnh việc số hóa ngân
hàng, thúc đẩy phát triển mảng bán lẻ nhằm cải thiện
năng lực cạnh tranh trong ngành.

Hình 3: Tăng trưởng tổng tài sản của SHB giai đoạn 2016-2020
 

Tỷ lệ CASA của SHB liện tục giảm qua các năm. Tỷ lệ này cũng
giảm trong 6 tháng đầu năm 2021, xuống còn 8.83%. Đây là một
tín hiệu tiêu cực cho tình trạng huy động vốn của Ngân hàng
khi nguồn vốn chi phí thấp từ CASA liên tục bị rút bớt, làm
tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. 

CASA thấp, cộng với việc tỷ lệ đòn bẩy LDR (cho vay/ huy động)
đã ở mức cao (87%) khiến cho tỷ lệ NIM (biên lãi thuần) của
SHB còn khiêm tốn so với các ngân hàng khác. Tỷ lệ lợi nhuận/
tổng tài sản ROA do đó cũng duy trì ở mức thấp (<1%) so với
các ngân hàng khác. Hiệu quả kinh doanh chưa đi liền với
đòn bẩy tài chính. 

Để cải thiện NIM, ROA, v.v.. có lẽ Ngân hàng phải đẩy mạnh hơn
nữa việc tối ưu hóa chi phí huy động, tăng tỷ lệ CASA bằng cách
năng động hơn trong công cuộc số hóa để cạnh tranh thu hút và
cải thiện tệp khách hàng. 

Hình 4: Tỷ lệ CASA và NIM của một số ngân hàng
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Ngành ngân hàng đã tăng giá khá mạnh trong nửa đầu năm
2021, mức định giá toàn ngành hiện đã cao hơn bình quân 5
năm gần đây. 
Với giá đóng cửa ngày 22/9 là 26,000 đồng, cổ phiếu SHB
đang giao dịch ở mức P/B 1.93x.  Mức P/B này đã cao hơn P/B
trung vị của ngành và chúng tôi cho rằng mức giá này đã phản
ánh hết kỳ vọng của nhà đầu tư đối với câu chuyện tăng vốn
điều lệ trong cuối năm và chuyển niêm yết sang sàn HOSE của
Ngân hàng.
Mức P/B cao trong khi ROA của SHB lại thấp trong ngành khiến
việc đầu tư vào cổ phiếu sẽ có nhiều rủi ro hơn và giá thị
trường của SHB sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào việc thay đổi
được mô hình kinh doanh hiện đại hơn của ngân hàng. 

Hình 5: P/B toàn ngành

Nguồn: TVĐT VNDIRECT tổng hợp 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng lợi nhuận của SHB
khá tích cực. Ngân hàng ghi nhận 3,186 tỷ đồng lợi nhuận trước
thuế, tăng 92% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% kế hoạch
năm đã đề ra. 

Bên cạnh đó, tỷ số tổng chi phí/ tổng thu nhập CIR của SHB đã
cải thiện đáng kể từ 35% giảm xuống còn 28.4% trong 4 tháng
đầu năm. Tỷ lệ này đang kiểm soát ở mức tốt so với các ngân
hàng trong hệ thống. Chúng tôi kỳ vọng khi Ngân hàng đẩy mạnh
việc phát triển số hóa, chi phí hoạt động sẽ còn tiếp tục được cải
thiện giúp Ngân hàng tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Hình 5: CIR của một số NHTM

Nguồn: FiinPro

Nguồn: BCTC các ngân hàng

KẾT QUẢ KINH DOANH NỬA ĐẦU NĂM TÍCH CỰC

Nguồn: TVĐT VNDIRECT tổng hợp

Nguồn: SHB


