
Chất lượng tài sản vững chắc với nguồn dự phòng dồi dào
giúp NH tránh được những áp lực trích lập và nâng cao hiệu
quả kinh doanh. 
Tính đến cuối 9T/21, tỷ lệ nợ (NPL) giảm xuống 1.03% từ mức 1.2%
vào cuối 6T/21 do TPB đã tích cực xóa nợ xấu. Tỷ lệ bao nợ xấu
đạt 115.4%, tuy giảm so với 2 quý đầu năm nhưng vẫn ở mức
tương đối cao và an toàn so với trung bình ngành.

Hệ số an toàn vốn CAR của TPB cải thiện cho phép NH có điều
kiện tăng room tín dụng và thâm nhập vào các phân khúc cho
vay có lợi suất cao hơn. Vào cuối năm 2020, tỷ lệ an toàn vốn
CAR của TPB là 12.8%, chỉ thấp hơn TCB. Hiện tại, vào cuối Q3/21,
hệ số này đã tăng lên 13.43%. 

Về dài hạn, chúng tôi cho rằng TPB sẽ có khả năng vươn lên mạnh
mẽ, cạnh tranh với những ngân hàng có quy mô lớn hơn với các
động lực: (1) Livebank đưa TPB dẫn đầu làn sóng ứng dụng
Fintech; (2) Có khả năng mở rộng cho vay mạnh hơn nhờ tiếp
cận đại chúng và quy trình cho vay đơn giản; và (3) Chất lượng
tài sản vững chắc. 

VNDIRECT Research định giá P/B forward năm 2022 của TPB ở
mức 1.6x, khá rẻ so với tương quan ngành ngân hàng (hình 4) và
đưa ra giá mục tiêu đối với Cổ phiếu TPB là 52.000 đ/cp.

Hình 4: So sánh định giá của một số ngân hàng
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TPB đã từng trải qua nhiều khó khăn trong năm 2011, khi NH lọt vào
danh sách 9 ngân hàng yếu kém cần phải tái cấu trúc. May mắn với
TPB khi DOJI đã hỗ trợ ngân hàng bằng cách mua lại 20% cổ phần
và tham gia giúp đỡ tái cấu trúc. Cho đến nay TPB đã được xem là
một ngân hàng trẻ, năng động và đi đầu trong các ứng dụng công
nghệ.

Ngân hàng TPB được tiếp sức về chuyên môn công nghệ và sức
mạnh tài chính của  các cổ đông chiến lược gồm Tập đoàn Vàng
bạc Đá quý DOJI, Tập đoàn FPT, và Tổng công ty Tái bảo hiểm
Quốc gia Việt Nam (Vinare), v.v.. Đây là sự kết hợp của các cổ
đông có sức mạnh riêng lẻ, thành một tập hợp đầy năng lực, giúp
Ngân hàng phát triển rất nhanh trong nhiều năm qua. 

Chủ tịch HĐQT hiện tại của TPBank là ông Đỗ Minh Phú, cũng là
ông chủ của Tập đoàn Doji. Gia đình của Chủ tịch Đỗ Minh Phú
đang nắm giữ gần 12% số cổ phần của Ngân hàng. Đây là mức sở
hữu hợp lý của lãnh đạo khi nắm giữ ngân hàng.

Hình 3: Cơ cấu sở hữu của TPBank

Hệ thống ngân hàng thương mại hiện là kênh dẫn vốn chính của
nền kinh tế, nên sẽ được hưởng lợi chính từ tăng trưởng kinh tế
đặc biệt là trong bối cảnh VN là nước đang phát triển với tốc độ
cao. Mặc dù cả nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi
đại dịch Covid, Việt Nam xét về trung dài hạn vẫn là quốc gia đang
phát triển với tốc độ GDP hàng năm ở mức cao (trung bình 6% tính
đến cuối năm 2020) và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh
trong thập kỷ tới.

Điểm tiêu cực: 
Rủi ro nợ xấu ngày càng gia tăng đối với toàn ngành ngân hàng.
Nợ xấu của nhiều ngân hàng có diễn biến tăng mạnh so với đầu
năm. Tính đến 30/9, dư nợ xấu tuyệt đối tại 27 ngân hàng niêm yết
đã tăng lên 111 tỷ đồng, cao hơn 26% so với thời điểm đầu năm.
Theo thống kê của NHNN, tăng trưởng tín dụng của ngành NH
trong 9 tháng đầu năm đạt 7.88%, thấp hơn nhiều so với tăng
trưởng trước thời kỳ Covid (14-18%/năm)

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 nhà đầu tư vẫn
cần theo dõi thêm tình hình nợ xấu của ngành ngân hàng vì: (1).
Thông tư 03 không xóa nợ xấu mà chỉ giúp "mềm hóa" việc ghi
nhận các khoản nợ này. (2) Thông tư 03 sẽ hết hiệu lực vào
T6/2022 khiến rủi ro nợ xấu gia tăng trong năm sau. 

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

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB) được thành lập
vào năm 2008. Các cổ đông chiến lược của Ngân hàng bao gồm
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Tập đoàn Công nghệ FPT, Tổng
Công ty tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Công ty tài chính IFC,
v.v... Những tổ chức này không chỉ giúp củng cố tiềm lực tài chính
cho ngân hàng mà còn tiếp sức thêm trong lĩnh vực chuyên môn và
nền tảng công nghệ. 
Tổng tài sản ("TTS") của TPB liên tục tăng trưởng từ 10,728 tỷ
đồng năm 2010, đến nay đã đạt 260,327  tỷ đồng. Nhờ đó, công ty
trở thành ngân hàng niêm yết lớn thứ 13 về quy mô TTS. TPB là
một trong những ngân hàng tiên phong về công nghệ khi sở hữu tới
350 ngân hàng tự động - Livebank, dẫn đầu cả nước.

 

Từng là một ngân hàng yếu kém cần phải tái cấu trúc hơn 10 năm trước
nhưng nay TPBank đã vươn lên trở thành một ngân hàng trẻ, đầy năng
động. TPB là một ngân hàng quy mô nhỏ và còn nhiều tiềm năng.
Động lực tăng trưởng chính của Ngân hàng bao gồm (1) Livebank đưa
TPB dẫn đầu làn sóng ứng dụng Fintech; (2) Có khả năng mở rộng cho
vay mạnh hơn nhờ tiếp cận đại chúng thông qua ngân hàng tự động và
quy trình cho vay tinh gọn; và (3) Chất lượng tài sản vững chắc.
Sử dụng mô hình phân tích về 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô và ngành, (Moat)
Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động lực tăng giá
(Margin of Safety), chúng tôi cho rằng Cổ phiếu TPB phù hợp để đầu tư
tích sản do Ngân hàng còn nhiều dư địa để phát triển về quy mô tổng tài
sản, lợi nhuận. Ngoài ra, việc đi đầu trong xu hướng áp dụng Fintech vào
hệ thống quản lý và vận hành ngân hàng sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh
cho TPBank.

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 TPB, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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TPB là ngân hàng tiên phong tại VN sử dụng Máy giao dịch video
(VTM)- Livebank từ năm 2017. Livebank có đầy đủ các tính năng
của một chi nhánh/phòng giao dịch, ngoại trừ chức năng cho vay,
cho phép phục vụ khách hàng bất cứ thời điểm nào và thu hút
khách hàng bởi các chức năng thuận tiện, mang lại lợi thế cho
NH trong việc tiếp cận khách hàng. 

Sự kết hợp của Livebank và eBankX giúp TPB mở rộng cơ sở
khách hàng và tăng khả năng huy động tiền gửi. Cụ thể, vào
cuối 6T21, số lượng khách hàng đã tăng lên 3,9 triệu từ 3,5 triệu
vào cuối năm 2020. Ngoài ra, khối lượng và giá trị giao dịch trực
tuyến tăng nhanh chóng, chỉ trong 6T2021 đã gấp 4 lần cả năm
2018. 

Nhờ cho vay khách hàng cá nhân chiếm 51.2% tỷ trọng dư nợ tín
dụng, TPB là một trong những ngân hàng có tỷ lệ NIM cao nhất
ngành, tỷ lệ NIM trung bình 12 tháng đạt 4.4%. 

Hình 2: NIM của một số ngân hàng

Với việc áp dụng mô hình Livebank, phát triển các Robot giúp tăng
hiệu quả làm việc của nhân viên và giảm bớt nhân sự tại các chi
nhánh. Điều này đã  giúp tỷ lệ chi phí CIR cũng được tiết giảm
rõ rệt. Hệ số CIR giảm xuống 31.9% trong 9T21 từ 40.7% trong
9T20.


