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NH Việt Nam Thịnh Vượng 
KQKD sụt giảm do không ghi nhận LN bất thường  

■ Lợi nhuận ròng Q1/2019 đạt 1.422 tỷ đồng, giảm 31,9% yoy và chỉ hoàn 
thành 17% dự báo năm 2019 của chúng tôi do thu hồi nợ xấu chậm. 

■ Lợi nhuận ròng sụt giảm do không ghi nhận lợi nhuận bất thường như trong 
Q1/2018. Nếu không tính lợi nhuận bất thường, LNTT Q1/19 tăng 0,8% yoy. 

■ Hạ giá mục tiêu còn 21.200 đồng/cp nhưng giữ khuyến nghị Mua cho VPB.  
 

Tăng trưởng thu nhập lãi thuần trung bình trong Q1/2019  
Thu nhập lãi thuần Q1/2019 tăng 16,8% yoy, nhờ tăng trưởng dư nợ cho vay đạt 22,4% 

yoy và tỷ lệ lãi cận biên (NIM) tăng 9 điểm cơ bản yoy. So với Q1/2018, NIM của ngân 

hàng mẹ tăng lên nhờ mở rộng cho vay bán lẻ, trong khi đó NIM của FE Credit giảm do 

VPB đã ngừng các sản phẩm cho vay rủi ro cao trong năm 2018. Tăng trưởng tiền gửi đạt 

31,4% yoy, vượt tăng trưởng dư nợ cho vay; vì vậy, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi thuần 

giảm từ 129,7% trong Q1/2018 xuống còn 120,9% trong Q1/2019. 

Thu nhập ngoài lãi Q1/2019 giảm do không ghi nhận LN bất thường  
Thu nhập ngoài lãi Q1/2019 giảm 35,6% yoy. Thu nhập phí dịch vụ thuần tăng 45,3% yoy, 

nhờ dịch vụ thanh toán và bancassurance, trong khi thu nhập ngoài lãi khác giảm 67,1% 

yoy do thu hồi nợ xấu chậm và VPB ghi nhận thu nhập bất thường 850 tỷ đồng từ AIA 

trong Q1/2018, trong khi không có khoản lãi bất thường nào trong Q1/2019. Chúng tôi kỳ 

vọng thu hồi nợ xấu sẽ cải thiện trong các quý tiếp theo sau khi bị gián đoạn do đợt nghỉ 

lễ Tết Nguyên đán trong Q1. Nếu không tính đến thu nhập bất thường, thu nhập ngoài lãi 

Q1/2019 tăng 20,4% yoy. 

Quản lý chất lượng tài sản cải thiện nhẹ  
Lo ngại chính đối với VPB là tỷ lệ nợ xấu liên tục tăng lên mỗi quý. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu 

chỉ tăng nhẹ từ 3,5% vào cuối Q4/2018 lên 3,6% vào cuối Q1/2019 và giảm so với mức 

4,1% vào cuối Q1/2018. Ngoài ra, VPB đã có thể kiểm soát nợ xấu mặc dù tỷ lệ xóa nợ 

giảm từ 5,4% trong năm 2018 xuống 4,7% trong Q1/2019 và tỷ lệ bao nợ xấu tăng từ 

45,9% vào cuối Q4/2018 lên 48,3% vào cuối Q1/2019.    

Chúng tôi hạ giá mục tiêu do dự báo lợi nhuận thấp hơn và chi phí 
vốn cao hơn  
Chúng tôi điều chỉnh giảm 6,6-11,0% EPS dự phóng 2019-21 với giả định NIM thấp hơn, 

chi phí dự phòng cao hơn và chi phí vốn tăng. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự định thắt 

chặt kiểm soát các khoản cho vay trực tiếp và cho vay bằng tiền mặt của các công ty tài 

chính tiêu dùng; điều này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng dư nợ cho vay và NIM vì các 

khoản vay này là động lực tăng trưởng cho nhiều công ty và có biên lợi nhuận cao hơn. 

Do những thay đổi về quy định không thuận lợi nên giá cổ phiếu VPB đã giảm 10% kể từ 

ngày 25/03/2019. Chúng tôi tăng chi phí vốn từ 14,0% lên 14,7% để phản ánh những lo 

ngại về thay đổi quy định và tâm lý thị trường kém tích cực đối với cổ phiếu. 

Giữ khuyến nghị Mua 
Động lực tăng giá bao gồm tăng trưởng dư nợ cho vay cao hơn dự kiến do VPB đủ điều 

kiện đáp ứng Basel II vào tháng 5/2019. Rủi ro giảm giá chính là thông tư mới hạn chế các 

khoản cho vay bằng tiền mặt và cho vay trực tiếp tại các công ty tài chính tiêu dùng có thể 

ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng và NIM tại FE Credit. 
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Giá mục tiêu cũ: VND26.100 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 16,2% 

CGS-CIMB / Consensus: -31,2% 
  

Reuters: VPB.HM 

Bloomberg: VPB VN 

Thị giá vốn: US$1.918tr 

 VND44.835.656tr 

GTGD bình quân: US$1,83tr 
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SLCP đang lưu hành: 2.457tr 
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*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 Điều chỉnh giảm EPS dự phóng 2019-21 
6,6-11,0%. 
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Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) -8,5 -9 -41,1 

Tương đối (%) -4,3 -13,2 -30,7 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Ông Ngô Chí Dũng 4,5 
Ông Bùi Hải Quân 2,3 
Ông Lô Bằng Giang 0,1 
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Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Thu nhập lãi thuần (tỷ đồng) 20.625                 24.702                 28.619                 31.338                 34.982                 

Thu nhập ngoài lãi (tỷ đồng) 4.399                   6.384                   7.502                   8.857                   10.649                 

Tổng thu nhập hoạt động (tỷ đồng) 25.023                 31.086                 36.121                 40.195                 45.631                 

Tổng chi phí dự phòng (tỷ đồng) (8.002)                  (11.523)               (14.364)               (14.839)               (17.060)               

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 6.438                   7.356                   7.577                   9.348                   10.441                 

EPS cốt lõi (VNĐ) 2.702                   3.015                   3.084                   3.805                   4.250                   

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 59,4% 11,6% 2,3% 23,4% 11,7%

P/E cốt lõi dự phóng (lần) 6,75                     6,05                     5,92                     4,80                     4,29                     

Cổ tức tiền mặt (đồng) -                       -                       -                       -                       -                       

Tỷ suất cổ tức (%) 0% 0% 0% 0% 0%

Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) 12.255                 14.145                 17.229                 21.034                 25.284                 

P/B (lần) 1,49                     1,29                     1,06                     0,87                     0,72                     

ROE (%) 26,8% 22,8% 19,7% 19,9% 18,4%

% Thay đổi ước tính EPS cốt lõi -9,8% -6,6% -11,0%
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KQKD sụt giảm do không ghi nhận LN bất thường 

Những điểm nổi bật trong Q1/2018  
 

Hình 1: Tóm tắt KQKD (đv: tỷ đồng) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 

Hình 2: Các chỉ tiêu chính theo quý của VPB 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

 

TRIỂN VỌNG: Tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn 
trong năm 2019  

Chúng tôi ước tính tăng trưởng lợi nhuận trước dự phòng ở mức khiêm tốn 16,6% 

trong năm 2019, trong đó tăng trưởng thu nhập lãi thuần đạt 15,9% và tăng trưởng 

thu nhập ngoài lãi đạt 17,5%. Tuy nhiên, trong năm 2019, VPB sẽ tăng cường 

trích lập dự phòng để tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC. Do đó, chi phí dự phòng 

năm 2019 dự kiến sẽ tăng 27,6% so với năm 2018. Ngoài ra, trong năm 2018, 

VPB ghi nhận 850 tỷ đồng thu nhập bất thường từ AIA, trong khi sẽ không có 

khoản lãi bất thường nào trong năm 2019. Do chi phí dự phòng tăng mạnh và 

không ghi nhận thu nhập bất thường nên chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng sẽ tăng 

3,0% và đạt 7.577 tỷ đồng trong năm 2019. 

Báo cáo KQKD Q1/2019 Q1/2018  yoy% Q4/2018  qoq% 
 Dự báo 

2019 cũ 

 % dự báo 

2019 cũ 
 Nhận xét 

Thu nhập lãi thuần 6.785      5.808      17% 6.513      4% 28.961        23% Theo sát dự báo của chúng tôi.

Thu nhập ngoài lãi 1.177      1.828      -36% 2.461      -52% 6.409          18%

Thấp hơn dự báo của chúng tôi do thu hồi nợ xấu chậm. Tuy nhiên, 

chúng tôi cho rằng thu hồi nợ xấu sẽ tăng trong các quý tiếp theo vì 

việc thu hồi nợ thường tích cực hơn từ Q2 trở đi do đợt nghỉ lễ tết 

Nguyên đán trong Q1 khiến cho việc thu hồi nợ bị gián đoạn.

Tổng thu nhập HĐKD 7.963      7.636      4% 8.973      -11% 35.370        23%

Chi phí HĐKD (2.976)     (2.364)     26% (2.841)     5% (12.379)       24% Theo sát dự báo của chúng tôi.

LN trước dự phòng 4.987      5.271      -5% 6.132      -19% 22.990        22%

Chi phí dự phòng (3.204)     (2.652)     21% (3.059)     5% (12.484)       26% Theo sát dự báo của chúng tôi.

Lợi nhuận trước thuế 1.783      2.619      -32% 3.074      -42% 10.506        17%

Lợi nhuận ròng 1.422      2.089      -32% 2.455      -42% 8.405          17% Thấp hơn dự báo của chúng tôi do thu hồi nợ xấu chậm.

Q1/2018 Q2/1018 Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019

Thu nhập lãi/Tổng thu nhập 76,1% 92,8% 79,0% 72,6% 85,2%

Thu nhập ngoài lãi/Tổng thu nhập 23,9% 7,2% 21,0% 27,4% 14,8%

NIM (trượt 12 tháng) 8,9% 9,1% 9,2% 8,7% 9,0%

Cho vay/huy động 79,0% 80,2% 79,7% 81,0% 84,1%

Tỷ lệ nợ xấu 4,1% 4,1% 4,7% 3,5% 3,6%

Dự phòng/Nợ xấu 44,5% 43,9% 41,7% 45,9% 48,3%

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

ROAA (trượt 12 tháng) 2,7% 2,7% 2,4% 2,5% 2,2%

ROAE (trượt 12 tháng) 27,5% 25,9% 22,2% 22,8% 20,0%
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Hình 3: Điều chỉnh dự báo lợi nhuận (đv: tỷ đồng) 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

  

Kế hoạch tăng vốn trong năm 2019   

Trong năm 2019, VPB lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 11,5%, từ 25.299 tỷ 

đồng lên 28.209 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu mới và thực hiện trong hai 

đợt: 

• 1. Phát hành 31 triệu cổ phiếu để trả ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu 

ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm từ ngày phát hành.   

• 2. Phát hành riêng lẻ tối đa 260 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong và 

ngoài nước. Cổ phiếu mới sẽ được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư và thời 

gian hạn chế chuyển nhượng ít nhất là một năm. VPB cho biết sẽ nới giới hạn 

sở hữu nước ngoài lên tới 30% để phát hành cổ phiếu mới cho các nhà đầu 

tư nước ngoài. 

Nếu VPB bán toàn bộ 260 triệu cổ phiếu với giá 19.000 đồng/cp, chúng tôi ước 

tính EPS dự phóng năm 2019 và 2020 sẽ lần lượt bị pha loãng 5,6% và 10,6%. 

Theo dự báo của chúng tôi, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của VPB sẽ tăng 110 

điểm cơ bản sau khi tăng vốn trong năm 2019. 

  

Hình 4: Kế hoạch tăng vốn trong năm 2019 Hình 5: Ảnh hưởng của việc tăng vốn lên EPS và giá trị sổ sách 

trên mỗi cổ phiếu (BVPS) 

  
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

 

 

 

 

 

Nhận xét

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Thu nhập lãi thuần 28.961  33.743  38.876  28.619  31.338  34.982  -1,2% -7,1% -10,0%

Chúng tôi giảm giả định NIM giai đoạn 2019-21 từ 9,0-9,1% 

xuống còn 8,5-8,9% vì sự thắt chặt kiểm soát của NHNN đối với 

các khoản cho vay tiền mặt có thể khiến cho VPB phải ngừng các 

sản phẩm có lợi suất cao này và do đó làm giảm NIM. 

Thu nhập ngoài lãi 6.409    7.290    9.219    7.502    8.857    10.649  17,1% 21,5% 15,5%
Chúng tôi tăng dự báo thu nhập ngoài lãi vì thu nhập phí dịch vụ 

Q1/2018 cao hơn dự báo trước đó của chúng tôi.

Tổng thu nhập 35.370  41.033  48.095  36.121  40.195  45.631  2,1% -2,0% -5,1%

Chi phí hoạt động (12.379) (14.362) (16.833) (12.281) (13.666) (15.515) -0,8% -4,8% -7,8%

Chúng tôi giảm dự báo chi phí hoạt động vì gần đây VPB cho biết 

ngân hàng sẽ không tuyển thêm nhân viên mới trong năm 2019 để 

tiết kiệm chi phí. 

LN trước dự phòng 22.990  26.671  31.262  23.840  26.529  30.117  3,7% -0,5% -3,7%

Chi phí dự phòng (12.484) (14.156) (16.605) (14.364) (14.839) (17.060) 15,1% 4,8% 2,7%

Chúng tôi tăng dự báo chi phí dự phòng năm 2019 vì ngân hàng 

muốn tăng trích lập dự phòng cho toàn bộ khoản nợ bán cho 

VAMC trong năm 2019

Lợi nhuận trước thuế 10.506  12.516  14.657  9.476    11.690  13.056  -9,8% -6,6% -10,9%

Lợi nhuận ròng 8.405    10.013  11.725  7.577    9.348    10.441  -9,8% -6,6% -11,0%

Dự báo cũ Dự báo mới Thay đổi

Hiện tại SLCP (triệu)

- SLCP phát hành 2.530                               

- SL cổ phiếu quỹ 73                                    

- SLCP đang lưu hành 2.457                               

Phát hành cổ phiếu trong năm 2019 SLCP (triệu)

- ESOP 31

- Phát hành riêng lẻ 260

Sau khi phát hành cổ phiếu năm 2019 SLCP (triệu)

- SLCP phát hành 2.821                               

- SL cổ phiếu quỹ 73                                    

- SLCP đang lưu hành 2.748                               

2019

EPS - trước phát hành (đồng/cp) 3.084                                                            

EPS - sau phát hành (đồng/cp) 2.912                                                            

thay đổi dự phóng EPS (%) -5,6%

GT sổ sách trên cp - trước PH (đồng/cp) 17.229                                                          

GT sổ sách trên cp - sau PH (đồng/cp) 17.315                                                          

thay đổi GT sổ sách trên mỗi cp (%) 0,5%

2020

EPS - trước phát hành (đồng/cp) 3.805                                                            

EPS - sau phát hành (đồng/cp) 3.402                                                            

thay đổi dự phóng EPS (%) -10,6%

GT sổ sách trên cp - trước PH (đồng/cp) 21.034                                                          

GT sổ sách trên cp - sau PH (đồng/cp) 20.717                                                          

thay đổi dự phóng EPS (%) -1,5%
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ĐỊNH GIÁ 

Chúng tôi hạ giá mục tiêu từ 26.100 đồng/cp xuống 21.200 
đồng/cp và giữ KN Mua   
 

Chúng tôi hạ giá mục tiêu từ 26.100 đồng/cp xuống 21.200 đồng/cp do điều chỉnh 

giảm dự báo lợi nhuận với giả định NIM thấp hơn và chi phí dự phòng cao hơn 

cũng như chi phí vốn cổ phần cao hơn. VPB dự định sẽ trích lập dự phòng cho 

tất cả các khoản nợ bán cho VAMC trong năm 2019; do đó, chúng tôi điều chỉnh 

tăng dự báo chi phí dự phòng năm 2019 thêm 15,1%. Các giả định NIM thấp hơn 

và chi phí vốn cổ phần cao hơn được đưa ra dựa trên các quy định nghiêm ngặt 

hơn đối với mảng tài chính tiêu dùng. Vào tháng 3/2019, NHNN đã công bố dự 

thảo sửa đổi Thông tư 43/2016, quy định hoạt động cho vay tiêu dùng tại các 

công ty tài chính. Dự thảo thông tư đưa ra giới hạn đối với các khoản cho vay 

được giải ngân trực tiếp cho khách hàng (bao gồm cả các khoản cho vay bằng 

tiền mặt). Tuy nhiên, các khoản cho vay trực tiếp và cho vay tiền mặt đã trở thành 

động lực tăng trưởng cho nhiều công ty, đặc biệt là các công ty nhỏ. Các biện 

pháp kiểm soát chặt chẽ hơn từ NHNN sẽ khiến tăng trưởng tín dụng sụt giảm và 

NIM thấp hơn vì các khoản cho vay mua xe máy và các khoản cho vay tiêu dùng 

hiện có tính cạnh tranh cao và các khoản cho vay bằng tiền mặt thường có biên 

lợi nhuận cao hơn. Mặc dù thông tư mới vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng mục 

tiêu của NHNN nhằm kiểm soát hoạt động cho vay tiêu dùng với rủi ro cao đang 

đặt ra thách thức cho các công ty tài chính tiêu dùng. Trước rủi ro pháp lý này, 

giá cổ phiếu VPB đã giảm gần 10% kể từ ngày 25/03/2019. Chúng tôi điều chỉnh 

giảm giả định NIM và tăng chi phí vốn từ 14,0% lên 14,7% do những lo ngại về 

thông tư mới và để phản ánh tâm lý thị trường kém tích cực đối với cổ phiếu VPB. 

Mặc dù chúng tôi hạ giá mục tiêu nhưng vẫn giữ Khuyến nghị Mua đối với VPB 

vì chúng tôi cho rằng cổ phiếu đã bị quá bán. VPB hiện đang giao dịch với P/B dự 

phóng 2019 ở mức 1,1x, thấp hơn 35,2% so với trung bình các ngân hàng trong 

khu vực. Đây là mức định giá hấp dẫn vì chúng tôi kỳ vọng VPB có thể duy trì 

ROE ở mức 19,7% trong năm 2019, cao hơn nhiều so với ROE trung bình ngành 

là 15,0%. 
 

 
 

Hình 6: Các giả định chính của mô hình định giá thu nhập thặng dư 

 
   NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Các giả định chính 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 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 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Chi phí vốn chủ sở hữu 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7%

Tăng trưởng dài hạn 3,0%

Chi phí VCSH dài hạn 14,7%

(tỷ VND)

Giá trị sổ sách đầu kỳ 34.750    

Giá trị hiện tại của thu nhập thặng dư (5 năm) 9.593      

Giá trị hiện tại của thu nhập thặng dư năm cuối 7.779      

Giá trị vốn chủ sở hữu 52.122    

SLCP đang lưu hành (triệu cổ phiếu) 2.457      

Giá trị 1 cổ phiếu (VND/cp) 21.216    

Giá mục tiêu (VND/cp) 21.200    
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Hình 7: So sánh với các ngân hàng trong khu vực 

 
PRICE AS OF 9 MAY 2019    

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

 

 

Điểm khác biệt trong khuyến nghị của chúng tôi   
 

Hình 8: Các khuyến nghị khác cho VPB 

 
   NGUỒN: BLOOMBERG, VND RESEARCH 

 

 

Giá mục tiêu mới của chúng tôi là 21.200 đồng, thấp hơn 31,2% so với mức định 

giá bình quân trên thị trường, bao gồm một ngoại lệ - Exotix Limited (giá mục tiêu 

cho VPB: 45.200 đồng/cp). Ngoài ra, định giá bình quân của thị trường cũng bao 

gồm giá mục tiêu cũ của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi đã điều chỉnh giảm giá 

mục tiêu để phản ánh dự báo lợi nhuận thấp hơn và chi phí vốn cổ phần cao hơn. 

Ngoài ra, trong báo cáo này, chúng tôi có tính đến tác động tiềm ẩn từ những thay 

đổi quy định đối với các công ty tài chính tiêu dùng và phản ánh tâm lý thị trường 

kém tích cực đối với VPB. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các khuyến nghị trên thị 

trường chưa phản ánh tin tức gần đây liên quan đến các quy định về tài chính 

tiêu dùng; do đó, định giá bình quân của thị trường cao hơn hơn 31,2% giá mục 

tiêu của chúng tôi.

Ngân hàng
Mã 

Bloomberg
Khuyến nghị

Giá đóng 

cửa

Giá mục 

tiêu
Vốn hóa

Tăng trưởng 

kép EPS 3 

năm tới

(đơn vị tiền 

tệ bản địa)

(đơn vị tiền 

tệ bản địa)
(triệu USD) 2019 2020 2019 2020 % 2019 2020

Bank Rakyat Indonesia BBRI IJ MUA 4.120         4.500         35.550     2,4      2,1      13,7    12,0    13,9% 18,8% 18,8%

Public Bank Bhd PBK MK NẮM GIỮ 22              24              20.848     2,0      1,9      15,2    14,5    4,5% 13,6% 13,3%

Kasikornbank KBANK TB MUA 189            244            14.186     1,1      1,0      10,8    9,6      9,9% 10,7% 10,9%

Siam Commercial Bank SCB TB MUA 128            146            13.667     1,1      1,0      10,5    9,9      6,8% 10,6% 10,6%

Bank Negara Indonesia BBNI IJ MUA 8.575         11.100       11.187     1,3      1,2      9,0      7,8      15,9% 15,6% 16,0%

Vietcombank VCB VN MUA 65.500       73.800       10.394     2,9      2,5      15,0    12,8    13,2% 18,4% 17,4%

BIMB Holdings BIMB MK NẮM GIỮ 5                4                1.948       1,4      1,3      11,0    10,4    5,0% 13,4% 13,1%

Military Commercial Joint Stock Bank MBB VN MUA 21.000       34.000       1.899       1,2      1,0      5,9      5,1      19,2% 20,0% 19,7%

Kiatnakin Bank KKP TB BÁN 67              63              1.771       1,3      1,3      9,4      8,5      4,9% 13,9% 15,0%

Trung bình 1,6     1,5     11,2   10,1   10,4% 15,0% 15,0%

NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB VN MUA 18.250       21.200       1.918       1,1      0,9      5,9      4,8      12,1% 19,7% 19,9%

P/B (lần) P/E (lần) ROE (%)

Công ty Khuyến nghị Giá mục tiêu Ngày ra báo cáo

Credit Suisse Mua 27.500              07/05/2019

Chứng khoán SSI Không KN 06/05/2019

Bản Việt Mua 24.500              26/04/2019

Exotix Limited Mua 45.200              18/03/2019

CIMB Mua 26.100              15/02/2019

Consensus 30.825              

Khuyến nghị mới của chúng tôi Mua 21.200              
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53%

62%

71%

80%

4.6

5.6

6.6

7.6

8.6

9.6

10.6

11.6

12.6

13.6

Jan-15A Jan-16A Jan-17A Jan-18A Jan-19F Jan-20F

12-mth Fwd FD Core P/E vs FD Core EPS 
Growth

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 12/21F

Thu nhập lãi thuần 20.625            24.702              28.619              31.338                34.982                

Thu nhập ngoài lãi thuần 4.399              6.384                7.502                8.857                  10.649                

Tổng thu nhập hoạt động 25.023            31.086              36.121              40.195                45.631                

Tổng chi phí hoạt động (8.895)             (10.634)            (12.281)            (13.666)               (15.515)               

Lợi nhuận HĐKD trước dự phòng 16.128            20.452              23.840              26.529                30.117                

Tổng chi phí dự phòng (8.002)             (11.253)            (14.364)            (14.839)               (17.060)               

Lợi nhuận HĐKD sau dự phòng 8.126              9.199                9.476                11.690                13.056                

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

Lợi nhuận HĐKD trước thuế 8.126              9.199                9.476                11.690                13.056                

Chi phí/thu nhập ngoài HĐKD -                   -                    -                    -                      -                      

Lợi nhuận trước thuế 8.126              9.199                9.476                11.690                13.056                

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 8.126              9.199                9.476                11.690                13.056                

Chi phí thuế (1.688)             (1.843)               (1.899)               (2.342)                 (2.616)                 

Lợi nhuận sau thuế 6.438              7.356                7.577                9.348                  10.441                

Lợi ích của cổ đông thiểu số

Cổ tức ưu đãi -                   -                    -                    -                      -                      

Chêch lệch tỷ giá và các điều chỉnh khác -                   -                    -                    -                      -                      

Lợi nhuận ròng sau thuế 6.438              7.356                7.577                9.348                  10.441                

Lợi nhuận thường xuyên 6.292              7.356                7.577                9.348                  10.441                

Các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán

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

Cho vay/ tiền gửi khách hàng 137% 130% 129% 128% 127%

Cho vay trung bình/Số dư tiền gửi trung bình 127% 133% 129% 129% 128%

Tài sản thanh khoản trung bình/Tổng tài sản trung bình 30,4% 27,8% 25,1% 23,5% 22,8%

Tài sản thanh khoản trung bình/Tài sản sinh lãi trung bình 32,3% 29,4% 26,5% 24,7% 23,8%

Dư nợ cho vay ròng/Tổng tài sản 64,6% 67,6% 70,2% 71,3% 72,3%

Dư nợ cho vay ròng/Tổng tiền gửi 77,1% 79,8% 83,9% 85,6% 86,7%

Tỉ lệ vốn đầu tư chủ sở hữu và dự phòng/Dư nợ cho vay 18,0% 17,3% 18,4% 19,6% 20,7%

Hệ số rủi ro của tài sản 86% 97% 104% 109% 113%

Chi phí dự phòng/ Dư nợ cho vay trung bình 4,89% 5,56% 6,02% 5,41% 5,40%

Chi phí dự phòng/ Tổng tài sản trung bình 3,16% 3,74% 4,22% 3,90% 3,97%

Tổng xóa nợ/Tổng tài sản trung bình 2,74% 3,61% 3,91% 3,54% 3,54%
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Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tổng cho vay khách hàng 206.646          249.362           279.985           320.341              367.167              

Tài sản thanh khoản và đầu tư 54.983            56.129              58.847              64.732                71.205                

Tài sản sinh lãi khác -                   -                    -                    -                      -                      

Tổng tài sản sinh lãi  261.629          305.491           338.832           385.073              438.372              

Tổng dự phòng (3.149)             (3.567)               (4.618)               (5.991)                 (7.814)                 

Tổng tài sản sinh lãi ròng 258.841          301.924           334.214           379.082              430.558              

Tài sản vô hình 351                  578                   618                   661                     707                     

Các tài sản không sinh lãi khác 16.344            18.934              20.259              21.678                23.195                

Tổng tài sản không sinh lãi 16.695            19.512              20.877              22.339                23.902                

Tiền và chứng khoán sẵn sàng giao dịch 2.574              1.855                1.985                2.124                  2.273                  

Đầu tư dài hạn -                   -                    -                    -                      -                      

Tổng tài sản 277.750          323.291           357.077           403.545              456.733              

Tiền gửi của khách hàng 199.655          219.509           251.298           287.983              330.334              

Tiền gửi của ngân hàng 33.200            54.231              47.594              48.122                50.184                

Các khoản nợ chịu lãi khác 4.086              4.130                4.356                4.574                  4.777                  

Tổng các khoản nợ chịu lãi 236.942          277.870           303.248           340.679              385.294              

Tổng các khoản nợ không có lãi 11.115            10.671              11.502              11.191                9.323                  

Tổng nợ 248.057          288.541           314.750           351.870              394.618              

Vốn chủ sở hữu 29.693            34.750              42.327              51.675                62.116                

Lợi ích của cổ đông thiểu số -                   -                    -                    -                      -                      

Tổng vốn chủ sở hữu 29.693            34.750              42.327              51.675                62.116                

Các chỉ tiêu chính

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

Tăng trưởng doanh thu 48,4% 24,2% 16,2% 11,3% 13,5%

Tăng trưởng lợi nhuận HĐKD 57,5% 26,8% 16,6% 11,3% 13,5%

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 64,8% 13,2% 3,0% 23,4% 11,7%

Thu nhập lãi/tổng thu nhập 82,4% 79,5% 79,2% 78,0% 76,7%

Chi phí vốn 6,13% 6,05% 6,07% 6,36% 6,55%

Lợi tức tài sản sinh lãi 14,3% 14,2% 14,4% 14,3% 14,3%

Chênh lệch lãi suất 8,19% 8,15% 8,29% 7,96% 7,72%

Tỉ lệ lãi cận biên (trung bình tiền gửi) 16,0% 16,2% 15,5% 14,7% 14,1%

Tỉ lệ lãi cận biên (trung bình tài sản có rủi ro) 10,1% 8,9% 8,4% 7,7% 7,3%

Dự phòng/Lợi nhuận từ HĐKD trước dự phòng 49,6% 55,0% 60,3% 55,9% 56,6%

Lợi suất trên tài sản trung bình 8,14% 8,22% 8,41% 8,24% 8,13%

Thuế suất 20,8% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Tỉ lệ chia cổ tức NA NA NA NA NA

Lợi nhuận trên tài sản trung bình 2,54% 2,45% 2,23% 2,46% 2,43%

Các chỉ số chính

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

Tăng trưởng cho vay (%) 26,3% 21,5% 15,0% 15,0% 15,0%

Tỉ lệ lãi cận biên (%) 8,6% 8,7% 8,9% 8,7% 8,5%

Tăng trưởng lợi nhuận ngoài lãi (%) 159,4% 45,1% 17,5% 18,1% 20,2%

Tỷ lệ chi phí/Thu nhập (%) 35,5% 34,2% 34,0% 34,0% 34,0%

Tỉ lệ nợ xấu ròng (%) -6,3% -9,5% -12,7% -12,7% -18,0%

Dự phòng/Nợ xấu (%) 50,8% 45,9% 50,6% 50,6% 61,6%

Hệ số biên lợi nhuận gộp (%) 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 1,3%

Tỉ lệ vốn cấp I (%) 12,4% 11,0% 11,4% 11,4% 12,0%

CAR (%) 14,6% 11,9% 12,1% 12,1% 12,3%

Tăng trưởng tiền gửi (%) 7,9% 27,9% 15,8% 15,8% 15,8%

Cho vay/Huy động (%) 134,4% 127,8% 126,7% 126,7% 124,4%

Tỉ lệ nợ xấu thuần (%) 3,4% 3,5% 3,6% 3,6% 3,8%

Tăng trưởng lợi nhuận từ phí dịch vụ 69,8% 11,3% 40,0% 18,0% 18,0%
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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.  
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