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VIB là ngân hàng bán lẻ quy mô nhỏ nhưng tăng trưởng mạnh trong 

hai năm trở lại đây với động lực từ thu nhập lãi và thu nhập phí. 

Tăng cường tập trung vào mảng ngân hàng bán lẻ đã giúp lợi nhuận 
tăng mạnh. VIB đã xác định phân khúc chiến lược là ngân hàng bán lẻ, 
do đó VIB đã tích cực mở rộng phân khúc này với dư nợ cho vay cá nhân 
tăng trưởng kép 47,0% trong 2015-18. Theo đó, tỷ lệ lãi cận biên (NIM) 
đã tăng 80 điểm cơ bản trong cùng giai đoạn. Nhờ tập trung vào cho vay 
mua nhà và ô tô nên VIB là ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực cho vay 
mua ô tô với 23% thị phần cuối năm 2018. Ngoài ra, việc mở rộng cho 
vay cá nhân cũng giúp VIB bán chéo các sản phẩm tính phí, khiến thu 
nhập phí tăng trưởng mạnh trong 2015-18 (tăng trưởng kép 64,2%). 

Ngân hàng năng động trong việc đổi mới sản phẩm và công nghệ. 
Trong những năm gần đây, VIB tích cực cho ra mắt nhiều sản phẩm thiết 
kế chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng nhằm thu hút khách hàng mới 
và tăng mức độ sử dụng. Hai yếu tố chính thúc đẩy thu nhập phí là thu từ 
phí thanh toán và phân phối bảo hiểm nhân thọ của Prudential. Ngân 
hàng cũng chú trọng đổi mới công nghệ với việc ra mắt app MyVIB và đổi 
mới giao diện website, nhằm tăng tính tiện dụng và độ phủ của ngân hàng 
trong bối cảnh mạng lưới vật lý còn nhỏ. Nhờ tăng cường số hóa, tỷ lệ 
chi phí/thu nhập giảm từ 61,5% trong 2016 xuống 41,6% trong 6T2019. 

Mảng huy động và quản lý chất lượng tài sản cần cải thiện. VIB có 
chi phí vốn thấp do phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn liên ngân hàng. Tuy 
nhiên, điều này khiến ngân hàng có độ nhạy cao hơn với thay đổi lãi suất 
và thanh khoản hệ thống. Về chất lượng tài sản, vào cuối Q2/2019, VIB 
có tỷ lệ nợ xấu (2,4%) cao hơn tỷ lệ chung của ngành (1,9%) và tỷ lệ dự 
phòng/nợ xấu thấp nhất trong các ngân hàng niêm yết, ở mức 42,3%. 

Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng sẽ đạt tăng trưởng kép 21,0% trong 
2019-21, dựa trên tăng trưởng kép cho vay 23,5% nhờ nguồn vốn dồi 
dào, NIM tăng nhẹ (+12 điểm cơ bản) nhờ mở rộng cho vay bán lẻ, và 
thu nhập ngoài lãi tăng trưởng kép 22,0% được thúc đẩy bởi dịch vụ thanh 
toán, phí thẻ và bancassurance.   

Chúng tôi khuyến nghị MUA cho VIB với giá mục tiêu 21.200 
đồng/cp. VIB hiện giao dịch ở mức P/B 2019 thấp hơn 14,7% so với 
trung bình ngành mặc dù có tỷ lệ ROE cao (25,0% trong 6T2019). Điều 
này là do thanh khoản thấp, tài sản rủi ro hơn và mạng lưới nhỏ hơn các 
ngân hàng bán lẻ khác. Với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cao, chúng 
tôi khuyến nghị Mua cho VIB vì cổ phiếu đang bị định giá thấp. 
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Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 18.400 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.388 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 0,7tr 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 10.993 

Thị giá vốn (tỷ VND) 16.363 

SL CP đang lưu hành (tr) 924 

Free float (%) 20 

P/E trượt (x) 5,2x 

P/B hiện tại (x) 1,2x 

 

Cơ cấu sở hữu 

Chủ tịch HĐQT và người liên quan 14,9% 

Commonwealth Bank of Australia 20,0% 

TV HĐQT và người liên quan 12,9% 

Khác 52,2% 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Tổng quan tài chính (VND) 12-17A 12-18A 12-19E 12-20E

Thu nhập lãi thuần (tỷ) 3.456 4.825 5.812 7.408

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 3,1% 3,8% 3,8% 3,9%

Tổng lợi nhuận hoạt động (tỷ) 4.089 6.086 7.462 9.440

Tổng trích lập dự phòng (tỷ) (350) (653) (950) (1.357)

LN ròng (tỷ) 1.124 2.194 2.642 3.219

Tăng trưởng LN ròng 100,1% 95,1% 20,4% 21,8%

EPS điều chỉnh 1.287 2.522 2.984 3.588

BVPS 9.505 11.539 13.916 16.899

ROAE 12,8% 22,6% 22,5% 22,6%
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VIB là ngân hàng bán lẻ quy mô nhỏ 

VIB là ngân hàng có quy mô nhỏ với tổng tài sản xếp thứ 14 trong hệ 
thống ngân hàng Việt Nam tại thời điểm cuối Q2/2019. Do đó, thị phần 
của VIB vẫn còn ở mức khiêm tốn với thị phần cho vay khoảng 1,8% 
và thị phần tiền gửi khách hàng khoảng 1,4% vào cuối Q2/2019. Ngân 
hàng đã phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2015-18, với tổng tài sản 
tăng trưởng kép 18,2% và dư nợ cho vay tăng trưởng kép 26,2%. VIB 
vẫn chưa thể vươn tới vị trí top 10 ngân hàng khi xét về tổng tài sản. 
Tuy nhiên, ngân hàng lại đứng thứ 10 khi xét về lợi nhuận ròng trong 
hệ thống ngân hàng Việt Nam. 

VIB tập trung vào mảng bán lẻ với hai sản phẩm chính: cho vay mua 
nhà và cho vay mua ô tô. Đặc biệt là các sản phẩm cho vay mua ô tô 
với thị phần dẫn đầu ở mức 23% trong năm 2018. Dư nợ cho vay cá 
nhân của ngân hàng chiếm tới 74% tổng dư nợ, trong khi mức trung 
bình ở các ngân hàng bán lẻ khác là khoảng 52%. Đến cuối năm 2018, 
VIB có 2,7% thị phần cho vay cá nhân tuy nhiên thị phần tiền gửi cá 
nhân còn khá nhỏ, ở mức 0,6%. 

Hình 1: VIB có tổng tài sản thuộc quy mô nhỏ trong ngành 
(nghìn tỷ - Q2/2019) 

 Hình 2: VIB chủ yếu tập trung cho vay cá nhân (2018) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

Hình 3: Số lượng chi nhánh/phòng giao dịch của các ngân 
hàng – VIB có mạng lưới nhỏ  

 Hình 4: Tuy nhiên, VIB nằm trong top 10 ngân hàng có lợi 
nhuận ròng cao nhất (tỷ đồng – 6T2019) 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ trong hai năm qua nhờ thu nhập 

lãi và thu nhập phí 

Trong năm 2017-2018, VIB ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ròng 
cao đột biến, lần lượt là 100,1% và 95,1%. Mức tăng trưởng ấn tượng 
này đến từ việc thu nhập lãi và thu nhập phí tăng trưởng cao, trong 
khi chi phí hoạt động được tiết giảm nhờ tăng cường số hóa.  

Hình 5: LN ròng tăng trưởng mạnh trong hai năm qua 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Thu nhập lãi tăng trưởng cao nhờ đẩy mạnh tín dụng cá nhân 

Trong những năm gần đây, VIB đã tích cực đẩy mạnh tín dụng, chủ 
yếu là các sản phẩm cho vay cá nhân. Dư nợ cho vay cá nhân của 
ngân hàng đã đạt mức tăng trưởng kép 40,2% trong giai đoạn 2015-
Q2/2019, cao hơn mức tăng trưởng kép 24,4% của tổng dư nợ trong 
cùng thời kỳ. Do đó, tỷ trọng cho vay cá nhân đã tăng mạnh từ 46,9% 
cuối năm 2015 lên 75,5% cuối Q2/2019, thúc đẩy NIM tăng 89 điểm 
cơ bản. Bên cạnh đó, VIB đã duy trì mức tăng trưởng cho vay cao 
trong giai đoạn 2015-18 (2015: 25,1%; 2016: 26,0%; 2017: 32,7%; 
2018: 20,4%), cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của ngành. Để đẩy 
mạnh tín dụng, VIB đã đưa ra nhiều chương trình cho vay với lãi suất 
ưu đãi để thu hút khách hàng, do đó lợi suất tài sản và NIM của VIB 
chỉ ở mức trung bình ngành mặc dù ngân hàng có tỷ trọng cho vay cá 
nhân cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết. 

Hình 6: NIM tăng do đẩy mạnh cho vay cá nhân  Hình 7: VIB có NIM thuộc mức trung bình trong hệ thống (6T2019) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Mặc dù VIB đạt mức tăng trưởng cho vay cao trong các năm vừa qua, 
ngân hàng sẽ khó duy trì mức tăng trưởng cao này trong thời gian tới 
do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) đang hạn chế tăng trưởng 
tín dụng. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2019 được 
đặt ra ở mức 14%, giảm so với mức 17%-18% năm 2017-18. Bên 
cạnh đó, mảng cho vay cá nhân của VIB đã tăng nhanh nhưng hiện 
nay cạnh tranh trong phân khúc này ngày càng gay gắt hơn. Ngoài ra, 
tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) đã tăng từ 72,5% năm 2015 lên 77,9% 
cuối Q2/2019, giúp cho NIM cải thiện. Mức LDR hiện nay đã tiệm cận 
mức 80% tối đa mà NHNN cho phép, do đó dư địa để tăng mức độ sử 
dụng vốn huy động không còn nhiều. Vì vậy, tăng trưởng thu nhập lãi 
có thể giảm tốc trong các năm tới từ mức tăng trưởng cao của các 
năm trước đây.    

 

Đẩy mạnh thu nhập phí đã và đang là một trong những chiến lược 
chính của ngân hàng 

Thu nhập phí dịch vụ của ngân hàng đã đạt mức tăng trưởng kép ấn 
tượng trong giai đoạn 2015-18, đạt 64,2%. Mức tăng trưởng này đến 
từ dịch vụ thanh toán và thu nhập từ hoạt động phân phối bảo hiểm 
(bancassurance). Thu từ dịch vụ thanh toán đã tăng trưởng kép 34,9% 
trong giai đoạn 2015-18, trong khi thu nhập từ bancassurance bắt đầu 
được ghi nhận trong năm 2017 và đã tăng gấp 3 lần trong năm 2018. 
Để đạt được mức tăng trưởng cao của thu nhập phí dịch vụ, VIB đã 
chú trọng cải thiện bốn yếu tố: sản phẩm sáng tạo, hướng tới khách 
hàng, cải thiện đội ngũ bán hàng và cải thiện nền tảng công nghệ. 
Ngân hàng đã ra mắt ứng dụng trên điện thoại thông minh – MyVIB – 
vào cuối năm 2017, cung cấp đầy đủ các giao dịch ngân hàng cơ bản 
và tăng tính tiện lợi cũng như độ tiếp cận đối với người sử dụng. Hiện 
nay, số lượng khách hàng giao dịch qua các kênh ngân hàng số chiếm 
khoảng 70% tổng số lượng các giao dịch tại VIB, giúp ngân hàng tiết 
giảm chi phí. 

Bancassurance cũng là một động lực chính cho tăng trưởng phí dịch 
vụ ở VIB. VIB đã ký kết hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền với 
Prudential vào cuối năm 2015 và bắt đầu bancassurance vào năm 
2016. Theo thông tin từ Prudential, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân 
thọ mới phân phối qua VIB năm 2018 tăng hơn 200% so với năm 
2017. Thu nhập từ bancassurance tăng gấp 3 lần trong năm 2018 và 
tăng gấp 5,3 lần so với cùng kỳ (yoy) trong 6T2019. Một sản phẩm 
khác đã bắt đầu mang lại mức tăng trưởng phí đáng kể từ năm 2018 
đó là thẻ tín dụng. Trong tháng 11/2018, VIB đã cho ra mắt 5 loại thẻ 
tín dụng mới, được thiết kế chuyên biệt cho các nhóm khách hàng 
khác nhau, bao gồm: thẻ VIB Happy Drive dành cho chủ sở hữu ô tô, 
thẻ Travel Élite dành cho khách hàng thường xuyên đi du lịch/công 
tác, thẻ VIB Financial Free cho phép rút tiền mặt tới 100% hạn mức, 
thẻ VIB Cashback và VIB Rewards Unlimited cho khách hàng có nhu 
cầu cao về mua sắm. Trong tháng 4/2019, VIB tiếp tục cho ra mắt một 
sản phẩm thẻ tín dụng mới – VIB Zero Interest Rate – miễn lãi cho mọi 
giao dịch chi tiêu thẻ trong suốt thời gian hiệu lực 5 năm, thay vì 45 tới 
60 ngày như thông lệ trên thị trường. Với bộ sản phẩm đa dạng, đáp 
ứng nhu cầu riêng biệt của từng nhóm khách hàng, thu nhập từ thẻ tín 
dụng được kỳ vọng là một trong những động lực chính của tăng 
trưởng phí dịch vụ trong các năm tới. Nhờ tích cực đẩy mạnh các sản 
phẩm thu phí, tỷ trọng của thu nhập từ phí dịch vụ trong tổng thu nhập 
đã tăng từ 5,7% trong năm 2015 lên 12,1% trong năm 2018.   
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Hình 8: Thu từ dịch vụ thanh toán và bảo hiểm là động lực chính 
cho thu nhập phí (tỷ đồng) 

 Hình 9: Tỷ trọng thu nhập phí ngày càng tăng lên trong vài năm 
qua 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Lợi nhuận tăng mạnh giúp cải thiện khả năng sinh lời 

Với NIM tăng 89 điểm cơ bản trong giai đoạn 2015-Q2/2019 và thu 
nhập phí dịch vụ tăng trưởng kép 64,2% trong 2015-18, tỷ lệ ROE đã 
cải thiện đáng kể từ 6,1% năm 2015 lên 25,0% trong 6T2019. Tỷ lệ 
ROA cũng tăng mạnh từ 0,6% năm 2015 lên 1,9% trong 6T2019. Hiện 
VIB có tỷ lệ ROE cao thứ 3 toàn ngành, sau hai ngân hàng là ACB và 
VCB. 

 

Hình 10: VIB nằm trong số các ngân hàng có khả năng sinh 
lời cao (6T2019) 

 Hình 11: Khả năng sinh lời cải thiện nhờ tăng trưởng lợi nhuận 
mạnh mẽ  

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Nguồn vốn dồi dào đáp ứng tiêu chuẩn Basel II  

VIB hiện có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) cao thứ hai trong các 
ngân hàng niêm yết (CAR theo thông tư 36). Tại thời điểm cuối năm 
2018, CAR theo thông tư 36 của VIB đạt 12,9% và CAR theo Basel 2 
đạt 10,0%, đều cao hơn so với mức tối thiểu yêu cầu là 9% và 8%. Để 
đạt được tỷ lệ CAR cao, VIB đã duy trì trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ 
phiếu thưởng với tỷ lệ cao, giúp vốn điều lệ tăng 61,7% trong giai đoạn 
2015-18, trong khi cổ tức bằng tiền mặt duy trì ở mức khoảng 20% 
của lợi nhuận sau thuế. Tăng trưởng lợi nhuận cao trong các năm vừa 
qua cũng là yếu tố giúp VIB duy trì tỷ lệ CAR cao. VIB là một trong hai 
ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước chấp 
thuận cho áp dụng Basel 2 trước thời hạn quy định. Do đó, VIB sẽ 
được ưu đãi với hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn trung bình 
ngành. Trong năm 2019, VIB dự kiến phát hành riêng lẻ 18% cho nhà 
đầu tư mới để tiếp tục cải thiện CAR, tuy nhiên trong điều kiện thị 
trường chứng khoán còn nhiều rủi ro và tâm lý nhà đầu tư còn e ngại 
do những biến động của kinh tế thế giới, việc tăng vốn có thể sẽ mất 
nhiều thời gian hơn dự kiến. 

Hình 12: VIB có tỷ lệ CAR cao 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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nguồn vốn thị trường hai có lãi suất thấp hơn huy động từ khách hàng, 
do đó VIB hiện đang được hưởng lợi với chi phí vốn thuộc nhóm thấp 
trong các ngân hàng niêm yết. Tuy nhiên, trong môi trường lãi suất 
tăng, những ngân hàng phụ thuộc vào vốn thị trường hai sẽ bị ảnh 
hưởng nhiều nhất từ sự thay đổi của lãi suất, vì thế chi phí vốn có thể 
tăng nhanh trong khi không thể tăng lãi suất cho vay ngay lập tức, dẫn 
tới NIM giảm. Ngoài ra, khi thanh khoản thị trường căng thẳng thì các 
ngân hàng phụ thuộc vào vốn thị trường hai sẽ bị ảnh hưởng nhiều 
hơn về tính thanh khoản. Do đó, VIB cần có chiến lược dài hạn để 
phát triển mảng huy động bền vững và giảm bớt phụ thuộc vào thị 
trường liên ngân hàng. 

Hình 13: Nguồn vốn của VIB phụ thuộc nhiều vào thị trường 
liên ngân hàng (Q2/2019)... 

 Hình 14: … do đó chi phí vốn thấp (6T2019) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 15: Tỷ trọng cho vay/đi vay ròng trên thị trường liên ngân hàng so với tổng 
tài sản (Q2/2019) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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sử dụng cho vay trung, dài hạn tiệm cận mức quy định, chi phí vốn 
của VIB gặp nhiều áp lực tăng hơn so với các ngân hàng khác, khi 
NHNN dự kiến giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay 
trung, dài hạn từ 40% xuống 35% năm 2020 và 30% năm 2021. 

Hình 16: VIB có tỷ trọng cho vay trung và dài hạn cao 
(Q2/2019) 

 Hình 17: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và 
dài hạn của VIB đã gần với mức tối đa cho phép (2018) 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

Nợ xấu đã được xử lý tích cực nhưng cần chú ý chất lượng tài 

sản 

Trong giai đoạn 2016-18, VIB đã tích cực xử lý nợ xấu bằng việc trích 
lập dự phòng và xóa nợ. Tỷ lệ tài sản có vấn đề tăng lên mức cao nhất 
là 9,8% tổng dư nợ vào năm 2015 (bao gồm cả nợ xấu báo cáo và nợ 
bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
(VAMC)). Sau ba năm tích cực xử lý nợ, tỷ lệ tài sản có vấn đề giảm 
còn 2,4% vào cuối Q2/2019 và tất cả số tài sản này là nợ xấu báo cáo, 
trong khi VIB đã xử lý hết nợ bán cho VAMC trong năm 2018. VIB 
cũng là một trong năm ngân hàng đầu tiên của Việt Nam xử lý xong 
nợ bán cho VAMC. 

Hình 18: VIB đã tích cực xử lý nợ xấu trong các năm vừa qua 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Tuy nhiên, vẫn cần chú ý về chất lượng tài sản của VIB do tỷ lệ nợ 
xấu báo cáo của ngân hàng ở mức cao so với ngành (2,4% vào cuối 
Q2/2019 so với mức 1,9% của hệ thống). Ngoài ra, VIB hiện có tỷ lệ 
dự phòng/nợ xấu thấp nhất trong các ngân hàng niêm yết, chỉ 42,3% 
vào cuối Q2/2019. Sau khi sử dụng một khoản lớn dự phòng để xóa 
nợ xấu trong năm 2018, VIB vẫn chưa bổ sung lại nguồn dự phòng, 
do đó nguồn dự phòng của VIB hiện tại khá mỏng, làm tăng rủi ro trong 
trường hợp nợ xấu tăng.  

Hình 19: VIB có tỷ lệ nợ xấu cao và LLR thấp (Q2/2019)  Hình 20: Tỷ lệ LLR đã giảm mạnh do sử dụng dự phòng để xóa nợ 
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TỔNG QUAN 6T2019: TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN ẤN TƯỢNG 

NHƯNG DỰ PHÒNG VẪN Ở MỨC THẤP  

Tăng trưởng cho vay cao và NIM tăng khiến thu nhập lãi thuần 
6T2019 tăng mạnh 29,3% yoy. Cuối 6T2019, tăng trưởng cho vay 
của VIB cao nhất ngành ở mức 31,2% yoy trong khi tăng trưởng tiền 
gửi đạt mức 31,6% yoy. Trong 6T2019, tăng trưởng tín dụng đạt 
17,9% so với cuối năm 2018. VIB tích cực đẩy mạnh tăng trưởng cho 
vay với mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 35% năm 2019, tuy nhiên 
mục tiêu này vẫn cần sự chấp thuận của NHNN. NIM tăng 30 điểm cơ 
bản so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của cho vay cá nhân 
(+37,1% yoy). Tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân trong tổng dư nợ đã 
tăng từ 72,2% cuối Q2/2018 lên 75,5% vào cuối Q2/2019, đưa VIB trở 
thành ngân hàng có tỷ trọng cho vay cá nhân cao nhất. Cho vay mua 
ô tô và mua nhà vẫn là động lực chính cho tăng trưởng tín dụng, với 
tốc độ tăng trưởng lần lượt là 23% và 19% so với cuối năm 2018. 

Thu nhập ngoài lãi 6T2019 tăng mạnh 68,1% yoy với thu nhập phí 
dịch vụ tăng đột biến (+142,6% yoy). Hai động lực chính cho thu 
nhập phí dịch vụ bao gồm thu nhập từ dịch vụ thanh toán (+64,4% 
yoy) và bancassurance (tăng gấp 4,3 lần cùng kỳ). Việc ra mắt 5 loại 
thẻ tín dụng mới vào tháng 11/2018 và 1 thẻ tín dụng mới vào tháng 
4/2019 đã thúc đẩy thu nhập từ dịch vụ thanh toán. Bancassurance 
vẫn là trọng tâm chính của VIB và thu nhập từ bancassurance đã tăng 
trưởng mạnh mẽ nhờ tỷ lệ thâm nhập thấp và sự mở rộng mạnh mẽ 
của ngân hàng bán lẻ. 

Chi phí hoạt động được tiết giảm nhờ số hóa và sự phát triển của 
đội ngũ bán hàng. Việc cải tiến liên tục app di động và internet 
banking, cũng như việc ra mắt các sản phẩm mới đã giúp ngân hàng 
tiếp cận khách hàng mới và thúc đẩy doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ. 
Ngoài ra, ngân hàng đang tập trung phát triển đội ngũ bán hàng nhằm 
tăng số lượng nhân viên bán hàng lên 70-80% tổng số nhân viên. Bên 
cạnh những nỗ lực thúc đẩy doanh thu, VIB cũng tiết giảm chi phí hoạt 
động bằng cách tăng cường tự động hóa quy trình. Hiện tại, số lượng 
giao dịch qua các kênh ngân hàng số chiếm 70% tổng số giao dịch 
của VIB. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm xuống 41,6% trong 6T2019 
từ 48,7% trong 6T2018, do đó chi phí hoạt động 6T2019 chỉ tăng 
khiêm tốn ở mức 15,8% yoy. 

Chất lượng tài sản cải thiện không đáng kể nhưng tỷ lệ dự phòng 
vẫn còn thấp. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,4% vào cuối Q2/2019, thấp hơn 
mức 2,5% vào cuối Q4/2018 nhờ tăng trưởng cho vay mạnh mẽ. Một 
dấu hiệu tích cực là VIB đã tăng trích lập dự phòng, với chi phí dự 
phòng 6T2019 tăng 36,1% yoy, giúp tỷ lệ LLR cải thiện từ 36,2% vào 
cuối Q4/2018 lên 42,3% vào cuối Q2/2019. Tuy nhiên, tỷ lệ LLR của 
VIB vẫn thấp nhất trong số các ngân hàng niêm yết. Với tăng trưởng 
doanh thu mạnh mẽ, chúng tôi kỳ vọng VIB có thể cải thiện tỷ lệ dự 
phòng trong thời gian tới, mặc dù việc tăng cường trích lập dự phòng 
sẽ khiến tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc. 

Hình 21: Tóm tắt kết quả kinh doanh 6T2019 (tỷ đồng) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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LN trước dự phòng 1.174  772    52,1% 966    21,5% 2.140   1.385   54,5%

Chi phí dự phòng (163)   (139)   17,2% (156)   4,6% (320)    (235)    36,1%

Lợi nhuận trước thuế 1.010  632    59,8% 810    24,8% 1.820   1.151   58,2%

Lợi nhuận ròng 808    506    59,7% 648    24,8% 1.456   921     58,2%
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TRIỂN VỌNG: MỨC TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN CAO SẼ ĐƯỢC 

DUY TRÌ TRONG NĂM 2019-21  

Hình 22: Các dự báo của chúng tôi về kết quả HĐKD (tỷ đồng) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Hình 23: Các dự báo của chúng tôi về các chỉ tiêu chính  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng sẽ đạt tăng trưởng kép 21,0% 
trong giai đoạn 2019-21, dựa trên những giả định sau:  

Thu nhập lãi thuần đạt tăng trưởng kép 24,7% trong giai đoạn 
2019-21, nhờ mức tăng trưởng kép 23,5% của dư nợ cho vay và 
NIM tăng nhẹ (+12 điểm cơ bản). Giả định tăng trưởng cho vay của 
chúng tôi cao hơn mục tiêu của toàn ngành vì VIB sẽ được hưởng hạn 
mức tăng trưởng tín dụng cao hơn do đã hoàn thành Basel II trước 
thời hạn và do quy mô nhỏ trong hệ thống. NIM dự kiến sẽ tăng nhờ 
mở rộng cho vay bán lẻ với hai sản phẩm chính: cho vay mua nhà và 
cho vay mua ô tô. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay bán lẻ của VIB đã ở 
mức cao và chi phí vốn có nhiều khả năng sẽ tăng lên khi ngân hàng 
đẩy mạnh huy động từ khách hàng, do đó chúng tôi kỳ vọng NIM tăng 
nhẹ 12 điểm cơ bản. 

Thu nhập ngoài lãi có thể duy trì mức tăng trưởng kép 22,0% 
trong giai đoạn 2019-21. Những nỗ lực của VIB về số hóa ngân hàng, 
phát triển sản phẩm và phân phối bảo hiểm sẽ thúc đẩy tăng trưởng 
mạnh mẽ của thu nhập từ các dịch vụ thanh toán, phí thẻ và 
bancassurance. Chúng tôi dự báo thu nhập ngoài lãi giai đoạn 2019-
21 sẽ đạt mức tăng trưởng kép thấp hơn so với giai đoạn 2016-18 vì 
thu nhập này đã tăng mạnh trong ba năm qua từ mức cơ sở thấp. 
Chúng tôi kỳ vọng thu nhập ngoài lãi sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn 

Báo cáo KQKD 2016A 2017A 2018A 2019F 2020F 2021F CAGR 2016-18 CAGR 2019-21F

Thu nhập lãi thuần 2.626           3.456           4.825           5.812           7.408           9.031           35,6% 24,7%

% tăng trưởng 12,0% 31,6% 39,6% 20,4% 27,5% 21,9%

Thu nhập ngoài lãi 775              633              1.260           1.650           2.033           2.455           27,5% 22,0%

% tăng trưởng 32,4% -18,2% 98,9% 30,9% 23,2% 20,8%

Tổng thu nhập HĐKD 3.401           4.089           6.086           7.462           9.440           11.486         33,8% 24,1%

% tăng trưởng 16,1% 20,2% 48,8% 22,6% 26,5% 21,7%

Chi phí HĐKD (2.093)          (2.334)          (2.690)          (3.209)          (4.059)          (4.824)          13,4% 22,6%

% tăng trưởng 18,5% 11,6% 15,2% 19,3% 26,5% 18,8%

LN trước dự phòng 1.308           1.755           3.396           4.253           5.381           6.662           61,1% 25,2%

% tăng trưởng 12,4% 34,1% 93,5% 25,2% 26,5% 23,8%

Chi phí dự phòng (606)            (350)            (653)            (950)            (1.357)          (1.825)          3,8% 38,6%

% tăng trưởng 19,1% -42,3% 86,7% 45,4% 42,8% 34,5%

Lợi nhuận trước thuế 702              1.405           2.743           3.303           4.024           4.837           97,6% 21,0%

% tăng trưởng 7,2% 100,1% 95,2% 20,4% 21,8% 20,2%

Lợi nhuận ròng 562              1.124           2.194           2.642           3.219           3.869           97,6% 21,0%

% tăng trưởng 7,8% 100,1% 95,1% 20,4% 21,8% 20,2%

Các chỉ tiêu chính (%) 2016A 2017A 2018A 2019F 2020F 2021F

Tăng trưởng cho vay 26,0% 32,7% 20,4% 25,0% 25,0% 22,0%

Tăng trưởng tiền gửi 11,2% 15,4% 24,1% 23,0% 23,0% 23,0%

Tỷ lệ lãi cận biên 2,8% 3,1% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9%

Tỷ lệ cho vay/tiền gửi 63,7% 72,0% 77,4% 76,8% 78,8% 79,1%

Tỷ lệ chi phí/thu nhập 61,5% 57,1% 44,2% 43,0% 43,0% 42,0%

Tỷ lệ nợ xấu 2,6% 2,6% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1%

Dự phòng/nợ xấu 65,5% 44,8% 36,2% 40,6% 47,9% 58,0%

Chi phí tín dụng 1,1% 0,5% 0,7% 0,9% 1,0% 1,1%

ROA 0,6% 1,0% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

ROE 6,5% 12,8% 22,6% 22,5% 22,6% 22,3%
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định trong những năm tới, tuy nhiên sẽ giảm tốc từ mức tăng trưởng 
cao trong các năm qua. 

Chúng tôi dự báo chi phí hoạt động tăng trưởng kép 22,6% trong 
năm 2019-21 với tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm còn 42,0% vào 
năm 2021. Tỷ lệ chi phí/thu nhập của VIB giảm từ 61,5% vào năm 
2016 xuống còn 44,2% vào năm 2018 nhờ tăng trưởng lợi nhuận cao 
và việc tích cực số hóa ngân hàng. Việc ra mắt app MyVIB vào năm 
2017 đã khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch qua app di 
động, dẫn đến CIR giảm mạnh từ 57,1% trong năm 2017 xuống còn 
44,2% trong năm 2018. Chúng tôi kỳ vọng CIR sẽ tiếp tục giảm xuống 
42,0% vào năm 2021 nhờ tăng cường tự động hóa trong quy trình 
hoạt động. Tuy nhiên, CIR sẽ không giảm mạnh trong những năm tới 
như giai đoạn 2016-18 vì tăng trưởng thu nhập hoạt động dự kiến sẽ 
hạ nhiệt từ mức tăng trưởng cao của các năm vừa qua và chiến lược 
số hóa chính đã được thực hiện trong năm 2017 (ra mắt app MyVIB).    

Chúng tôi dự báo chi phí dự phòng tăng trưởng kép 38,6% trong 
năm 2019-21, cao hơn mức tăng trưởng kép 3,8% trong năm 
2016-18. Trong ba năm qua, VIB duy trì mức trích lập dự phòng thấp 
và ưu tiên xử lý nợ bán cho VAMC thay vì trích lập dự phòng cho nợ 
xấu trên bảng cân đối kế toán. Do đó, tỷ lệ LLR của ngân hàng chỉ đạt 
36,2% vào cuối năm 2018, thấp nhất trong số các ngân hàng niêm yết. 
VIB cũng có tỷ lệ nợ xấu cao, ở mức 2,4% vào cuối Q2/2019. Do VIB 
đã hoàn thành trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC trong năm 2018 
và ngân hàng có thể duy trì mức tăng trưởng thu nhập cao trong 
những năm tới, chúng tôi kỳ vọng VIB sẽ tăng cường trích lập dự 
phòng và xóa nợ để giảm tỷ lệ nợ xấu và cải thiện tỷ lệ LLR. Chúng 
tôi dự báo tỷ lệ LLR sẽ tăng lên 58% và tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm xuống 
còn 2,1% vào cuối năm 2021. 
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ĐỊNH GIÁ 

Chúng tôi sử dụng kết hợp phương pháp thu nhập thặng dư và hệ số 
P/B để định giá VIB với tỷ trọng lần lượt là 70% và 30%. Phương pháp 
thu nhập thặng dư dựa trên dự báo về lợi nhuận và tăng trưởng của 
VIB đã tính đến các yếu tố về nguồn vốn và chiến lược kinh doanh 
của ngân hàng. Đối với phương pháp P/B, phương pháp này cho phép 
chúng tôi định giá VIB khi so sánh tương quan với các ngân hàng khác 
và có tính đến yếu tố tâm lý thị trường đối với ngành ngân hàng Việt 
Nam nói chung. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng có nền tảng cơ bản và triển 
vọng lợi nhuận riêng biệt, do đó, chúng tôi chỉ áp dụng tỷ trọng 30% 
cho phương pháp định giá tương đối này. 

Hình 24: Giá mục tiêu 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 25: Phương pháp định giá dựa trên thu nhập thặng dư (TNTD) 

 
   Source: VNDIRECT RESEARCH 

 

VIB hiện đang giao dịch với mức P/B dự phóng 2019 là 1,3 lần, thấp 
hơn so với mức 1,5 lần trung bình ngành. So với một số ngân hàng 
bán lẻ khác có tỷ lệ ROE thuộc mức cao như ACB và MBB, VIB vẫn 
đang giao dịch ở mức P/B thấp hơn mặc dù có tỷ lệ ROE cao hơn. 
VIB được thị trường định giá thấp hơn có thể do những lý do sau:   

1) Thanh khoản của cổ phiếu VIB thấp, với khối lượng giao dịch 
trung bình chỉ khoảng 700 nghìn cổ phiếu/ngày, trong khi khối 
lượng giao dịch trung bình của những cổ phiếu được nêu ở 
trên nằm trong khoảng 1,4 triệu đến 3,4 triệu cổ phiếu/ngày. 

2) VIB có chất lượng tài sản thấp hơn với tỷ lệ nợ xấu cao và tỷ 
lệ LLR thấp so với các ngân hàng khác. 

3) Quy mô ngân hàng còn nhỏ, độ phủ chưa lớn trong khi cạnh 
tranh trong mảng bán lẻ ngày càng gia tăng. Các ngân hàng 

Phương pháp Tỷ trọng
Giá trị hợp lý 

(VND/cp)

Đóng góp 

(VND/cp)

Thu nhập thặng dư 70% 20.920               14.644               

Hệ số P/B (P/B mục tiêu 1,3x cho 2020) 30% 21.968               6.590                 

Giá mục tiêu (VND/cp) 21.234               

Giá mục tiêu (VND/cp, làm tròn) 21.200               

Các giả định chính 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E Năm cuối

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 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Chi phí vốn chủ sở hữu (VCSH) 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6%

Tăng trưởng dài hạn 3,0%

(tỷ VND)

Giá trị sổ sách đầu kỳ 10.668  

Giá trị hiện tại của TNTD (5 năm) 3.683    

Giá trị hiện tại của TNTD (năm cuối) 4.989    

Giá trị VCSH 19.340  

SLCP đang lưu hành (triệu cp) 924,5    

Giá trị 1 cổ phiếu (VND/cp) 20.920  
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bán lẻ lớn như ACB và MBB sẽ có lợi thế hơn VIB trong cuộc 
đua bán lẻ do có thương hiệu lâu đời và mạng lưới rộng hơn.    

Vì những lý do trên, chúng tôi áp dụng P/B mục tiêu 1,3 lần cho năm 
2020, tương ứng với P/B trung bình 6 tháng của VIB. Bằng cách kết 
hợp phương pháp định giá thu nhập thặng dư và hệ số P/B với tỷ trọng 
70% và 30%, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu ở mức 21.200 đồng/cp 
cho VIB, tương ứng với tỷ lệ tăng giá 19,8%. 

 

Hình 26: So sánh các ngân hàng Việt Nam 

 
Giá đóng cửa ngày 05/09/2019    

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

 

RỦI RO 

Rủi ro gia tăng chi phí vốn 

Do VIB phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn từ thị trường liên ngân hàng, 
chi phí vốn của VIB sẽ nhạy cảm hơn với thay đổi của lãi suất. Đặc 
biệt, hiện nay lãi suất đang chịu áp lực tăng do cạnh tranh gia tăng đối 
với nguồn vốn trung/dài hạn và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tạo 
sức ép lên tỷ giá USD/VND, qua đó tạo sức ép lên lãi suất. Bên cạnh 
đó, dự định của NHNN về việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn 
được sử dụng cho vay trung, dài hạn từ 40% hiện nay xuống 35% 
trong năm 2020 và 30% trong năm 2021 có thể làm tăng lãi suất chung 
trên thị trường. VIB có tỷ trọng cho vay trung, dài hạn cao, trong khi tỷ 
lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung, dài hạn đang gần với 
mức tối đa cho phép. Do đó, VIB chịu nhiều áp lực về chi phí vốn hơn 
so với các ngân hàng khác. Rủi ro tăng chi phí vốn là rủi ro chính với 
VIB trong bối cảnh lãi suất đã tăng từ cuối 2018 và tiếp tục tăng trong 
6T2019.   

Ngân hàng

Mã 

chứng 

khoán

Khuyến 

nghị

Giá 

đóng 

cửa

Giá mục 

tiêu
Vốn hóa

Tăng trưởng 

kép EPS 3 

năm tới

(VND) (VND) (triệu USD) 2019 2020 2019 2020 % 2019 2020

Vietcombank VCB NẮM GIỮ 77.600   83.200   12.093      3,5     2,9     19,5   16,2   19,1% 24,5% 23,3%

BIDV BID N/a 38.500   N/a 5.530        1,9     1,9     21,8   16,0   21,9% 13,5% 15,8%

Vietinbank CTG N/a 19.950   N/a 3.121        1,0     0,9     11,6   9,9     9,8% 8,4% 9,5%

Techcombank TCB MUA 22.200   27.400   3.262        1,3     1,1     8,3     7,2     14,6% 16,6% 16,2%

VPBank VPB NẮM GIỮ 20.250   21.200   2.090        1,2     1,0     6,6     5,3     12,1% 19,7% 19,9%

MBBank MBB MUA 22.600   34.000   2.007        1,3     1,1     6,8     5,9     19,2% 21,2% 20,9%

NH TMCP Á Châu ACB MUA 22.000   30.400   1.499        1,3     1,1     6,1     5,3     15,7% 24,8% 23,3%

HDBank HDB N/a 25.550   N/a 1.053        1,4     1,4     9,5     9,2     3,8% 18,2% 17,3%

TPBank TPB N/a 22.400   N/a 778          1,5     1,2     8,2     6,0     23,8% 20,2% 21,5%

NH Bưu điện Liên Việt LPB MUA 7.600     10.000   284          0,5     0,5     6,5     5,4     22,6% 12,0% 12,2%

Trung bình 1,5    1,3    10,5  8,7    16,3% 17,9% 18,0%

NH TMCP Quốc tế Việt Nam VIB MUA 17.700   21.200   688          1,3     1,0     5,9     4,9     19,6% 22,5% 22,6%

P/B (x) P/E (x) ROE (%)
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Định giá   

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Thu nhập lãi thuần 4.825 5.812 7.408

Thu nhập lãi suất ròng 1.260 1.650 2.033

Tổng lợi nhuận hoạt động 6.086 7.462 9.440

Tổng chi phí hoạt động (2.690) (3.209) (4.059)

LN trước dự phòng 3.396 4.253 5.381

Tổng trích lập dự phòng (653) (950) (1.357)

TN từ các Cty LK & LD

Thu nhập ròng khác

LN trước thuế 2.743 3.303 4.024

Thuế (549) (661) (805)

Lợi nhuận sau thuế 2.194 2.642 3.219

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 2.194 2.642 3.219

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Tổng cho vay khách hàng 96.139 120.173 150.217

Cho vay các ngân hàng khác

Tổng cho vay 96.139 120.173 150.217

Chứng khoán - Tổng cộng 28.719 33.022 37.971

Các tài sản sinh lãi khác 10.890 17.226 20.613

Tổng các tài sản sinh lãi 135.747 170.422 208.801

Tổng dự phòng (1.019) (1.287) (1.760)

Tổng cho vay khách hàng 95.261 119.051 148.646

Tổng tài sản sinh lãi ròng 134.728 169.134 207.040

Tiền mặt và các khoản tiền gửi 1.098 1.164 1.234

Tổng đầu tư 115 122 129

Các tài sản khác 3.225 3.419 3.624

Tổng tài sản không sinh lãi 4.438 4.704 4.986

Tổng tài sản 139.166 173.838 212.027

Nợ khách hàng 84.863 104.381 128.389

Dư nợ tín dụng 10.152 20.305 26.396

Tài sản nợ chịu lãi 95.015 124.686 154.785

Tiền gửi 833 874 918

Tổng tiền gửi 95.848 125.560 155.703

Các khoản nợ lãi suất khác 29.440 31.792 35.920

Tổng các khoản nợ lãi suất 125.288 157.352 191.623

Thuế TNDN hoãn lại

Các khoản nợ không lãi suất khác 3.211 3.621 4.781

Tổng nợ không lãi suất 3.211 3.621 4.781

Tổng nợ 128.499 160.973 196.404

Vốn điều lệ và 7.835 9.245 9.245

Thặng dư vốn cổ phần (719) (719) (719)

Cổ phiếu quỹ

LN giữ lại 1.123 1.911 4.668

Các quỹ thuộc VCSH 2.429 2.429 2.429

Vốn chủ sở hữu 10.668 12.866 15.623

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng vốn chủ sở hữu 10.668 12.866 15.623

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 139.166 173.838 212.027

 

12-18A 12-19E 12-20E

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng tiền gửi khách hàng 24,1% 23,0% 23,0%

Tổng tăng trưởng cho vay khách hàng 20,4% 25,0% 25,0%

Tăng trưởng thu nhập lãi ròng 39,6% 20,4% 27,5%

Tăng trưởng LN trước dự phòng 93,5% 25,2% 26,5%

Tăng trưởng LN ròng 95,1% 20,4% 21,8%

Tăng trưởng các tài sản sinh lãi 13,8% 25,5% 22,4%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 2.447 2.896 3.482

BVPS (VND) 11.539 13.916 16.899

Cổ tức / cp (VND) 567 500 500

Tăng trưởng EPS 97,8% 18,3% 20,3%

Các chỉ số chính

12-18A 12-19E 12-20E

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 3,8% 3,8% 3,9%

Tỷ lệ chi phí thu nhập (44,2%) (43,0%) (43,0%)

Nợ xấu/ Tổng cho vay 2,5% 2,3% 2,2%

Nợ xấu/ Cho vay ròng 2,5% 2,3% 2,2%

LN/ TB cho vay 0,7% 0,9% 1,0%

Tổng tỷ lệ an toàn vốn 12,9% 12,2% 12,1%

Cấp tín dụng/ nguồn vốn 101,2% 96,4% 97,0%

Biên lợi và độ dàn trải

Thu nhập/ TS sinh lãi 7,9% 8,3% 8,6%

Chi phí cho các quỹ 4,4% 4,9% 5,1%

Lãi ròng/ Tài sản trung bình 3,7% 3,7% 3,8%

ROAE 22,6% 22,5% 22,6%

file:///C:/Users/thuy.leminh/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

Báo cáo Cập nhật 

www.vndirect.com.vn  16 

 
 

 
 

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. 
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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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