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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 chưa nhiều
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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.
Mảng cho vay tiêu dùng của VPB cũng bị ảnh hưởng lớn. Lợi
nhuận ròng của mảng này sụt giảm 54% svck trong 6T2021.
NIM của FECredit đã giảm xuống còn 24.1% trong quý 2/2021
khi Ngân hàng siết chặt hơn chiến lược cho vay với rủi ro trong
bối cảnh hiện tại.
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 Việt Nam Thịnh Vượng (VPB),
tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Doanh nghiệp tư
nhân Việt Nam, được thành lập vào năm 1993. Trong 28 năm hoạt
động, Ngân hàng đã nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên gần
25,300 tỷ đồng, hiện đứng thứ 6 trong các ngân hàng niêm yết. 
 
Phân khúc chiến lược của VPB là bán lẻ, tập trung vào cho vay
tiêu dùng và nhóm doanh nghiệp SMEs, với khẩu vị rủi ro cao. Tỉ
trọng cho vay các hộ kinh doanh và cá nhân chiếm 56% tổng dư
nợ cho vay của Ngân hàng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch
Covid, VPB vẫn duy trì thị phần số 1 trong mảng cho vay tiêu dùng
tại thị trường Việt Nam thông qua công ty tài chính FeCredit (FEC).

Chiến lược của VPBank là tập trung bán lẻ và cho vay tiêu dùng, chấp
nhận rủi ro cao để đạt được lợi nhuận cao. Với khẩu vị đó, VPBank đang
nổi lên là ngân hàng tiên phong trong nhiều lĩnh vực hoạt động. Với nền
kinh tế Việt Nam được dự báo hồi phục trong năm 2022, chúng tôi cho
rằng VPB sẽ tiếp tục đạt được những thành quả mới, tận dụng được thế
mạnh của mình. Đặc biệt là với kế hoạch tăng vốn từ thương vụ
chuyển nhượng vốn FECredit và phát hành riêng lẻ, Ngân hàng có
thể sẽ được nới room tín dụng và phát huy năng lực kinh doanh.

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) Vốn chủ sở
hữu tăng là cơ sở để phát triển cho vay 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) Covid
kéo dài gây áp lực về nợ xấu đối với toàn hệ thống; (2) Chất lượng
tài sản có dấu hiệu suy giảm và (3) Mức định giá hiện tại (trước khi
tăng vốn) đang cao hơn trung bình ngành.

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 VPB, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
(HOSE: VPB)

VỐN CHỦ SỞ HỮU TĂNG LÀ CƠ SỞ ĐỂ PHÁT
TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN CÓ DẤU HIỆU SUY GIẢM

03 MỨC ĐỊNH GIÁ HIỆN TẠI (TRƯỚC KHI TĂNG VỐN)
ĐANG CAO HƠN TRUNG BÌNH NGÀNH

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

ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

VPB- Thị phần số 1 cho vay tiêu dùng

COVID KÉO DÀI GÂY ÁP LỰC VỀ NỢ XẤU ĐỐI
VỚI TOÀN HỆ THỐNG

Tháng 4/2021, VPB đã công bố hoàn thành thương vụ
chuyển nhượng 50% vốn góp tại FEC cho SMFG và VCI
với mức định giá 2.8 tỷ USD, ngân hàng do đó sẽ thu về
gần 1.4 tỷ USD từ thương vụ này. Lợi nhuận từ thương
vụ sẽ giúp gia tăng đáng kể tổng vốn chủ sở hữu của
ngân hàng. Bên cạnh đó, VPB cũng đang có kế hoạch
phát hành riêng lẻ 15% cho cổ đông nước ngoài. Việc
gia tăng vốn chủ, cải thiện CAR là cơ sở để VPB được
nới room tín dụng từ Ngân hàng nhà nước (NHNN).

Trong tháng 7/2021, NHNN đã có thông báo nâng hạn
mức tính dụng của VPB từ 8.5% lên 12.5%, và sẽ còn
xem xét trong nửa cuối năm 2021. Chúng tôi đánh giá
mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2021 là
khả thi. Chúng tôi kỳ vọng VPB sẽ có được tốc độ tăng
trưởng tín dụng ổn định ở mức cao khi nền kinh tế phục
hồi sau đại dịch, việc tiêm chủng được hoàn thành và
tiến tới miễn dịch cộng đồng.

Mặc dù Ngân hàng đã tích cực xóa nợ xấu trong 6 tháng đầu
năm 2021, tỷ lệ nợ xấu (NPL) toàn ngân hàng vẫn tăng lên
3.5% tại cuối quý 2, trong đó NPL tại FEC tăng vọt lên 9.1%.
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) toàn NH giảm xuống 44.7%. 

Hình 4: Tỷ lệ hình thành nợ xấu của các NHTM
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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 66,899 đồng, cổ
phiếu VPB đang giao dịch ở mức P/B 2.8x.  Đây là mức định
giá cao hơn bình quân ngành.

Hình 5: P/B toàn ngành

Nguồn: TVĐT VNDIRECT tổng hợp 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, VPB ghi nhận tăng trưởng lợi
nhuận khá tích cực.  NII (thu nhập lãi thuần) của Ngân hàng đạt
18,352 tỷ đồng (+16.7% svck); lợi nhuận sau thuế tăng trưởng
vượt trội 37.09% svck, đạt 7,218 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, VPB hiện là một trong những ngân hàng kiểm soát
tốt nhất về chi phí hoạt động. Chỉ số tổng chi phí trên tổng thu
nhập CIR ghi nhận trong Q1 và Q2 lần lượt là 23.45% và
23.38%, giảm dần qua các quý. Sự cải thiện này đến từ việc tối
ưu hóa hệ thống quy trình và ứng dụng số hóa. CIR của VPB 
 thấp nhất ngành cũng nhờ thu nhập lãi bình quân 1 khách hàng
cao hơn các ngân hàng khác (do lãi suất cao). Chúng tôi kỳ vọng
NH sẽ tiếp tục giữ được CIR ở mức thấp so với trung bình
ngành.
Hình 4: CIR của một số NHTM

Nguồn: FiinPro

Biên lãi ròng (NIM) tăng trưởng và vượt trội so với toàn ngành.
VPB ghi nhận NIM trong 1Q2021 và 2Q2021 lần lượt là 9.2% và
9.15%, đây là con số vượt trội khi NIM cao nhất của các ngân
hàng còn lại chỉ khoảng 5%. Nguyên nhân là do VPB tập trung
vào cho vay bán lẻ và đặc biệt là NIM từ mảng tín dụng tiêu dùng
của FEC luôn ở mức cao. Tỷ suất sinh lời (ROE) đạt 22% trong
quý 2/2021. 

Nguồn: BCTC các ngân hàng

KẾT QUẢ KINH DOANH NỬA ĐẦU NĂM 2021 TÍCH
CỰC

Tỷ lệ hình thành nợ xấu của ngân hàng (hợp nhất) mới chỉ
tăng nhẹ so với trước đại dịch, đây là rủi ro lớn nhất của Ngân
hàng đặc biệt trong bối cảnh Covid 19 có thể còn tiếp diễn,
ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các cá nhân và doanh
nghiệp kinh doanh.

Nguồn: TVĐT VNDIRECT tổng hợp

Tuy nhiên, mức PB của VPB có thể giảm sau khi ghi nhận
khoản lãi bán FEC, và sau khi ngân hàng chào bán tăng vốn
cho nhà đầu tu nước ngoài. Khi đó, PB của ngân hàng sẽ chỉ
còn xấp xỉ 2 lần.


