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Ngân hàng 
Khó khăn đã phản ánh vào giá cổ phiếu   

■ Tăng trưởng LNST năm 2020 của các ngân hàng được dự báo giảm do 
Covid-19 làm giảm nhu cầu tín dụng, giảm NIM, và tăng nợ xấu.     

■ LN các ngân hàng chúng tôi theo dõi được kỳ vọng sẽ phục hồi trong năm 
2021 theo kịch bản cơ sở là dịch bệnh được kiểm soát vào Q2/2020.  

■ VCB, ACB, và MBB là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi dựa trên việc quản lý 
tài sản thận trọng, khẩu vị rủi ro thấp hơn, và triển vọng phục hồi tốt hơn.  

 

Tín dụng dự báo tăng 11% trong năm 2020    
Covid-19 bùng phát đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau 

do sự đóng cửa tạm thời của các doanh nghiệp địa phương và của các nền kinh tế lớn. 

Sự gián đoạn này đã khiến tăng trưởng tín dụng giảm tốc, với mức tăng trưởng tín dụng 

toàn ngành ở mức 1,3% vào cuối Q1/2020, thấp nhất trong sáu năm. Kịch bản cơ sở của 

chúng tôi là đại dịch sẽ kết thúc trong Q2/2020, do đó tăng trưởng tín dụng sẽ tăng trong 

nửa sau của năm 2020. Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng có thể đạt 11,0% trong 

năm 2020, thấp hơn mức tăng trưởng 13,6% của năm 2019. 

Chúng tôi dự báo NIM có chiều hướng đi xuống 
Sau khi lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động được cắt giảm, lãi suất tiền gửi của 

các ngân hàng đã giảm 20-40 điểm cơ bản, trong khi đó các ngân hàng đã cắt giảm lãi 

suất cho vay trung bình khoảng 100 điểm cơ bản để hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cho 

rằng, biên lãi suất (NIM) năm 2020 sẽ giảm trên diện rộng do: 1) lãi suất cho vay thấp 

hơn; và 2) miễn/giảm lãi vay cho các khoản vay hiện hữu. Sau đại dịch, chúng tôi kỳ 

vọng VCB, ACB và MBB sẽ cải thiện NIM nhờ vào khả năng chuyển hướng sang cho vay 

cho các phân khúc có lợi suất cao hơn (VCB, MBB) hoặc cải thiện tỷ lệ CASA (ACB). 

Tăng trưởng LNST sẽ được cải thiện trong năm 2021 
Với kịch bản cơ sở, chúng tôi kỳ vọng sự hồi phục thu nhập sau dịch bệnh và nguồn dự 

phòng hiện nay có thể giúp các ngân hàng chúng tôi theo dõi cải thiện tăng trưởng LN 

năm 2021. Chúng tôi kỳ vọng VCB, ACB, và MBB sẽ phục hồi với tốc độ nhanh hơn, 

trong khi TCB và VPB phục hồi chậm hơn do khẩu vị rủi ro cao dẫn tới nợ xấu cao hơn. 

Nâng đánh giá lên Tích cực do định giá đã về mức hấp dẫn 
Các ngân hàng Việt Nam đang giao dịch dưới mức P/B và P/E trung bình 5 năm và định 

giá hiện tại tương đương với các ngân hàng trong khu vực dù các ngân hàng Việt Nam 

có mức tăng trưởng EPS và ROE cao hơn. Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng với dịch 

bệnh, giúp ngăn chặn sự lây lan, qua đó làm giảm tác động đối với nền kinh tế. Chúng tôi 

khuyến nghị Tích Cực cho ngành ngân hàng do giá thị trường đã giảm xuống dưới giá trị 

hợp lý, trong khi hoạt động kinh doanh sẽ dần phục hồi sau đại dịch. Lựa chọn hàng đầu 

của chúng tôi là VCB, ACB, và MBB nhờ triển vọng phục hồi tốt hơn. 

 

  
 

                                  

Hình 1: Gói tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, tính trên tổng dư 

nợ cho vay (tại thời điểm tháng 4/2020) 

 
NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, CÔNG TY  

   

  Việt Nam 

TÍCH CỰC (Trước đây: Trung Tính) 
 

Các công ty nổi bật  

Ngân hàng TMCP Á Châu  
KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 30.400 VND, 
Giá đóng cửa: 20.300 VND 

Quản lý tài sản thận trọng giúp ACB giải 
quyết tốt hơn các khoản nợ xấu mới do 
Covid-19 gây ra. Một hợp đồng 
bancassurance độc quyền tiềm năng là 
yếu tố thúc đẩy tăng trưởng thu nhập. 

Ngân hàng TMCP Quân Đội  
KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 26.200 VND, 
Giá đóng cửa: 16.150 VND 

Tỷ lệ thâm nhập trong mảng cho vay bán 
lẻ còn thấp sẽ giúp NIM cải thiện sau khi 
đại dịch kết thúc. Tuy nhiên, việc mở 
rộng gần đây trong phân khúc tín dụng 
tiêu dùng sẽ dẫn đến tăng chi phí tín 
dụng. 

Vietcombank 
KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 86.200 VND, 
Giá đóng cửa: 69.200 VND 

Chúng tôi tin rằng Vietcombank sẽ là 
ngân hàng đầu tiên phục hồi sau khi đại 
dịch kết thúc, nhờ tỷ lệ thâm nhập trong 
mảng cho vay bán lẻ còn thấp, và nguồn 
thu nhập mới từ hoa hồng bảo hiểm và 
thu nhập bất thường từ hợp đồng độc 
quyền bancassurance.  

 

Tóm tắt các chỉ số định giá 

 
 

Insert 

Chuyên viên phân tích   

 

Lê Minh Thùy 

T (84) 96 784 4629  
E thuy.leminh@vndirect.com.vn  

Nguyễn Đặng Bảo Ngọc 
T (84) 90 918 2135  
E ngoc.nguyendang@vndirect.com.vn  
 
 

P/E (x) 2020 2021 2022

Ngân hàng TMCP Á Châu 4,67 4,05 3,59

Ngân hàng TMCP Quân đội 4,32 3,79 3,22

Vietcombank 12,54 10,74 9,15

P/B (x) 2020 2021 2022

Ngân hàng TMCP Á Châu 1,00 0,84 0,70

Ngân hàng TMCP Quân đội 0,80 0,68 0,57

Vietcombank 2,57 2,14 1,78

20.4% 16.4% 15.9% 14.0% 13.0% 13.0% 12.8% 9.5% 9.4%
3.4%

VCB HDB BID MBB ACB TCB CTG ARGB SHB STB

Gói tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng
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Kết quả kinh doanh Q1/2020 

 

Hình 2: Tóm tắt KQKD Q1/2020 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

Hình 3: Các chỉ số chính của Q1/2020 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

  

VCB VPB

Thu nhập lãi thuần (tỷ VND) 9.034                                       8.021                                       

     so với cùng kỳ % 6,3% 14,2%

Thu nhập ngoài lãi (tỷ VND) 3.251                                       1.884                                       

     so với cùng kỳ % -0,5% 100,9%

Tổng thu nhập HĐKD (tỷ VND) 12.285                                     9.906                                       

     so với cùng kỳ % 4,4% 24,4%

Chi phí hoạt động (tỷ VND) (4.910)                                      (3.283)                                      

     so với cùng kỳ % 12,0% 10,3%

Chi phí dự phòng (tỷ VND) (2.152)                                      (3.712)                                      

     so với cùng kỳ % 42,9% 15,8%

Lợi nhuận trước thuế (tỷ VND) 5.223                                       2.911                                       

     so với cùng kỳ % -11,1% 63,3%

Lợi nhuận sau thuế (tỷ VND) 4.178                                       2.314                                       

     so với cùng kỳ % -11,2% 62,7%

LN sau thuế Q1/Dự báo VNDIRECT 19,7% 23,0%

Chỉ số chính VCB VPB

     so với cùng kỳ % 12,1% 14,0%

     so với cuối 2019 % 2,7% 2,6%

     so với cùng kỳ % 11,4% 14,7%

     so với cùng kỳ % 0,6% 0,8%

NIM (%) 3,3% 9,5%

     thay đổi so với cùng kỳ (điểm phần trăm) 0,2 0,5

Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,8% 3,0%

     thay đổi so với cùng kỳ (điểm phần trăm) -0,2 -0,6

Dự phòng/nợ xấu (%) 235,0% 52,0%

     thay đổi so với cùng kỳ (điểm phần trăm) 65,8 3,7

Chi phí/Tổng thu nhập (CIR) (%) 40,0% 33,1%

     thay đổi so với cùng kỳ (điểm phần trăm) 2,7 -4,3

Tăng trưởng cho vay

Tăng trưởng tiền gửi
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Khó khăn đã phản ánh vào giá cổ phiếu 

Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đối với triển vọng lợi 
nhuận ngành Ngân hàng     

Gói tín dụng 300 nghìn tỷ nhằm giảm bớt ảnh hưởng của đại 
dịch  

Sự bùng phát của Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, bao gồm nông 

nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu, du lịch, khách sạn, giáo dục, giao thông vận tải 

và bán lẻ. Sự gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp gây ra sự sụt giảm về nhu cầu tín dụng. Tính đến tháng 4/2020, các 

ngân hàng tại Việt Nam đã báo cáo rằng có tới 2 triệu tỷ đồng dư nợ (23% tổng 

tín dụng của hệ thống) bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và cần cơ cấu lại hoặc miễn 

giảm lãi vay. 

Để hỗ trợ nền kinh tế, ngày 6/3/2020, Chính phủ Việt Nam đã kêu gọi các ngân 

hàng cung cấp gói tín dụng trị giá 250 nghìn tỷ đồng, với lãi suất cho vay giảm 

50-150 điểm cơ bản, nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Khi 

dịch bệnh lây lan rộng hơn, dẫn tới việc ban hành lệnh giãn cách xã hội, gói tín 

dụng hỗ trợ đã được tăng lên 300 nghìn tỷ đồng vào ngày 9/4/2020. Ngoài ra, 

các ngân hàng được yêu cầu giảm thêm lãi suất cho vay tới 200 điểm cơ bản. 

Nhiều ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại nhà nước, đã nhanh 

chóng đáp ứng bằng cách mở rộng quy mô của gói tín dụng và cam kết giảm lãi 

suất lên tới 200 điểm cơ bản. Gói tín dụng 300 nghìn tỷ xuất phát từ nguồn vốn 

của các ngân hàng, không phải đến từ ngân sách nhà nước, do đó các ngân 

hàng tự quyết định khách hàng nào được ưu đãi vay và ưu đãi với lãi suất bao 

nhiêu. Gói tín dụng này ưu tiên cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch, 

nhưng về bản chất đây vẫn là các khoản vay thương mại, do đó, người vay phải 

có tài sản thế chấp và chứng minh khả năng trả nợ của mình. Gói tín dụng đã 

có một số hiệu quả trong việc kích thích nền kinh tế, giúp tín dụng toàn hệ thống 

tăng 1,3% trong Quý 1 so với cuối năm 2019, trong khi tín dụng hầu như không 

tăng trong hai tháng đầu năm. 

 

Tăng trưởng tín dụng ước tính giảm còn 11% năm 2020   

Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 1,3% vào cuối Quý 1/2020, mức tăng 

trưởng thấp nhất trong sáu năm qua. Mặc dù vậy, đây là một sự cải thiện lớn từ 

mức tăng 0,06% vào cuối tháng 2/2020. Các chính sách hỗ trợ nền kinh tế của 

Chính phủ như cắt giảm lãi suất, cho phép hoãn thời hạn nộp thuế, yêu cầu 

ngân hàng giảm lãi suất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã 

giúp tăng trưởng tín dụng có chút khởi sắc.  
  

Hình 4: Tăng trưởng tín dụng giảm trong Quý 1 do ảnh hưởng 

của Covid-19 

Hình 5: Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ước tính đạt 11% 

năm 2020 

  
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, NHNN       NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, NHNN 

Title:

Source:
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Theo kịch bản cơ sở, chúng tôi hy vọng dịch Covid-19 sẽ dần được kiểm soát 

trong Q2/2020, do đó tăng trưởng tín dụng có thể sẽ tăng trở lại trong Q3-

Q4/2020. Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 sẽ đạt 11%. 

Với kỳ vọng tăng trưởng GDP 5%, tỷ lệ tín dụng/GDP dự báo sẽ tăng từ 110% 

trong năm 2019 lên tới 116% trong năm 2020. Tăng trưởng tín dụng sau đại 

dịch sẽ được hỗ trợ bởi các yếu tố sau: 

• Lãi suất điều hành và trần lãi suất thấp hơn giảm chi phí đầu vào, tạo điều 

kiện để các ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Vào tháng 3/2020, Chính phủ 

Việt Nam đã hạ một loạt lãi suất điều hành từ 50-100 điểm cơ bản. Đến 

tháng 4/2020, 20 ngân hàng (chiếm 75% tín dụng toàn hệ thống) đã tăng quy 

mô của các gói tín dụng lãi suất thấp, được thiết lập để hỗ trợ khách hàng bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch. Việc hạ lãi suất cho vay khuyến khích các công ty 

vay mới để tiếp tục hoạt động kinh doanh. 

• Việc đẩy mạnh đầu tư công sẽ tạo ra việc làm, từ đó tạo ra nhu cầu tín dụng. 

Ngày 20/3/2020, chính phủ đã đồng ý chuyển đổi tất cả các dự án đầu tư (8 

dự án) liên quan đến Đường cao tốc Bắc-Nam từ hình thức quan hệ đối tác 

công tư (PPP) sang đầu tư công, kiến nghị Quốc hội cho phép bắt đầu xây 

dựng vào tháng 8/2020. Việc thi công tuyến metro Bến Thành-An Sương dự 

kiến sẽ hoạt động trở lại vào tháng 10/2020. Đẩy mạnh đầu tư công sẽ tạo ra 

việc làm cho cả doanh nghiệp và người lao động, dẫn đến những nhu cầu tín 

dụng mới, phần nào hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng.   

 

Biên lãi suất (NIM) chịu áp lực giảm  

Chúng tôi dự báo dịch bệnh Covid-19 sẽ làm giảm tỷ lệ NIM do lợi suất tài sản 

giảm nhiều hơn chi phí vốn. Lợi suất tài sản giảm bởi hai lý do: 1) ngân hàng 

giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới để thúc đẩy tín dụng trong bối 

cảnh nhu cầu thấp; 2) việc miễn giảm lãi đối với các khoản nợ hiện hữu dẫn tới 

việc thoái thu thu nhập lãi, do đó làm giảm thu nhập từ hoạt động này.  

Để hỗ trợ nền kinh tế, vào ngày 16/03/2020 chính phủ Việt Nam đã hạ lãi suất 

điều hành từ 50 đến 100 điểm cơ bản và giảm trần lãi suất huy động từ 25 tới 

30 điểm cơ bản đối với các khoản tiền gửi dưới 6 tháng. Do đó, lãi suất huy 

động của các ngân hàng đã giảm 30-40 điểm cơ bản cho tiền gửi dưới 6 tháng 

và giảm 20-30 điểm cơ bản đối với tiền gửi trên 6 tháng. Tuy nhiên, theo chúng 

tôi, lãi suất huy động khó giảm sâu do ngân hàng cần duy trì nguồn vốn huy 

động dài hạn để đảm bảo tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung/dài hạn.  

Về mặt bằng lãi suất cho vay, chính phủ ra chỉ thị yêu cầu ngân hàng giảm 50 

điểm cơ bản lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên. Ngoài ra, 

ngân hàng cũng được khuyến khích giảm thêm lãi suất để hỗ trợ khách hàng, 

dựa theo đánh giá của ngân hàng về hoạt động của khách hàng. Một số ngân 

hàng đã giảm lãi suất tới 2%. Tuy nhiên, lãi suất ưu đãi thường được áp dụng 

cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và mức độ giảm lãi suất khác nhau 

giữa mỗi khách hàng. Chúng tôi kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trung bình 1% cho các 

khách hàng bị ảnh hưởng, nhưng lãi suất sẽ dần tăng trở lại sau khi dịch bệnh 

qua đi. Chúng tôi dự báo dịch bệnh sẽ kết thúc vào giữa năm 2020, do đó lãi 

suất cho vay kỳ vọng giảm 50 điểm cơ bản trong năm 2020. 

Do mức độ điều chỉnh giảm của lãi suất cho vay lớn hơn lãi suất huy động, NIM 

được dự báo sẽ đi xuống trong năm 2020. Bên cạnh đó, việc miễn giảm lãi vay 

sẽ tạo thêm áp lực cho NIM. Việc thoái thu thu nhập lãi có thể sẽ tiếp diễn trong 

năm 2021 do hiện nay ngân hàng được phép giãn nợ tới tối đa 12 tháng, vì thế 

sẽ có độ trễ trong việc hình thành nợ xấu. Sau khi dịch bệnh kết thúc, xu hướng 

của NIM sẽ khác nhau giữa các ngân hàng. Ngân hàng với những đặc điểm sau 

đây sẽ chịu ít áp lực về NIM hơn:      

• Ngân hàng có tỷ lệ thâm nhập thấp trong phân khúc bán lẻ: việc tiếp tục mở 

rộng mảng cho vay cá nhân với lãi suất cao hơn sẽ giúp cải thiện lợi suất tài 

sản, nhờ đó giảm áp lực lên NIM gây ra bởi dịch bệnh.  

• Ngân hàng có tỷ lệ cho vay/huy động thấp: những ngân hàng này có thanh 

khoản tốt hơn, và đây là yếu tố quan trọng trong thời kỳ khó khăn. Những 

ngân hàng này chịu ít áp lực hơn trong việc huy động thêm nguồn vốn mới 

để đảm bảo thanh khoản khi khách hàng không trả được nợ đúng hạn  



 

 Dịch vụ tài chính │ Việt Nam 

 

 Ngân hàng │ 24 tháng 4, 2020 
 

 

 

 

5 
 

• Ngân hàng với khẩu vị rủi ro thấp: những ngân hàng này sẽ có nợ xấu tăng 

chậm hơn, do đó giảm nguy cơ phải thoái thu thu nhập lãi.  
  

Hình 6: Cơ cấu cho vay cuối năm 2019 - Mức độ thâm nhập thấp 

trong mảng bán lẻ đồng nghĩa với có dư địa để cải thiện NIM 

sau khi dịch bệnh kết thúc 

Hình 7: Tỷ lệ cho vay/huy động vào cuối năm 2019 

 
 

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

  

 

Nợ xấu là vấn đề đáng lo ngại nhất   

Theo chúng tôi, nợ xấu là vấn đề cần theo dõi chặt chẽ vì khi nợ xấu tăng nhanh, 

điều này có thể ảnh hưởng rộng ra nền kinh tế và ảnh hưởng tới lợi nhuận ngân 

hàng trong nhiều năm. Sau khi dịch bệnh qua đi, tăng trưởng tín dụng sẽ dần 

phục hồi và NIM có thể được cải thiện nhờ thay đổi cơ cấu cho vay và huy động, 

nhưng nợ xấu chỉ có thể được giải quyết nhanh gọn nếu ngân hàng thận trọng 

trong cho vay, xếp hạng nợ và dự phòng. Trong các ngân hàng chúng tôi theo 

dõi, VCB, ACB và MBB đã cho thấy chất lượng tài sản tốt và nguồn dự phòng 

cao. Những ngân hàng này luôn nằm trong top các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu 

thấp nhất và tỷ lệ dự phòng/nợ xấu cao nhất, do đó họ có vị thế tốt để xử lý khi 

nợ xấu tăng.    
  

Hình 8: Tỷ lệ nợ xấu và dự phòng/nợ xấu của các ngân hàng, tại 

thời điểm cuối năm 2019  

Hình 9: Chi phí tín dụng - Ngân hàng có khẩu vị rủi ro cao có chi 

phí tín dụng lịch sử cao hơn (vd: VPB, TCB) 

  
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Tốc đội hình thành nợ xấu phụ thuộc vào các yếu tố sau:  

• Cơ cấu cho vay giữa phân khúc doanh nghiệp và cá nhân: chúng tôi cho 

rằng các ngân hàng tập trung cho vay bán lẻ có tập khách hàng đa dạng hơn, 

do đó có ít rủi ro tín dụng hơn các ngân hàng tập trung cho vay doanh nghiệp, 

nhờ rủi ro tập trung thấp hơn.  

• Khẩu vị rủi ro của ngân hàng: nợ xấu của ngân hàng có dư nợ lớn đối với 

các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, cho vay tín chấp được dự báo sẽ 

tăng nhanh hơn các ngân hàng khác.   

• Mức độ rủi ro tập trung: việc phụ thuộc nhiều vào một số khách hàng/nhóm 

khách hàng lớn tạo ra rủi ro thất thoát vốn.   

Với những lý do trên, chúng tôi nhận thấy 3 ngân hàng VCB, ACB và MBB sẽ 

xử lý nợ xấu tốt hơn các ngân hàng khác mà chúng tôi đang theo dõi. Ngược lại, 

VPB và TCB được dự báo sẽ có tốc độ tăng nợ xấu nhanh hơn do những ngân 

hàng này có dư nợ lớn cho vay tín chấp và bất động sản. Gần đây, MBB cũng 

tích cực mở rộng mảng tín dụng tiêu dùng nhưng dư nợ trong mảng này vẫn 

còn thấp, dưới 4% tổng dư nợ trong năm 2019. Mặc dù chúng tôi dự báo nợ xấu 

tăng, nhưng điều này có thể sẽ không thể hiện trong báo cáo tài chính Quý 1 và 

2 năm 2020 do ngân hàng có thể giãn nợ mà không thay đổi nhóm nợ tới tối đa 

12 tháng kể từ ngày đến hạn. Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu sẽ bắt đầu tăng 

trong nửa cuối năm 2020 và tiếp tục tăng trong năm 2021. 

Dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ khiến nợ xấu tăng nhanh trong mảng tín dụng 

tiêu dùng. Các công ty tài chính tiêu dùng cung cấp các khoản cho vay tín chấp 

và thẻ tín dụng cho phân khúc khách hàng đại chúng, trong khi phân khúc này 

có thu nhập thấp và bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Dịch bệnh đã khiến các 

công ty nhỏ, các hộ kinh doanh phải tạm thời đóng cửa, hoặc thu hẹp quy mô, 

dẫn tới việc cắt giảm lương và tăng số lượng người mất việc. Theo Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội, số người nộp đơn hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong 

tháng 2/2020 đã tăng 70% so với cùng kỳ, lên 47.000 người. Do thu nhập bị ảnh 

hưởng, chúng tôi dự báo nợ xấu sẽ tăng nhanh trong lĩnh vực tài chính tiêu 

dùng. Tuy nhiên, việc nợ xấu tăng trong lĩnh vực này sẽ không mở rộng tới toàn 

bộ ngành ngân hàng do tỷ lệ thâm nhập của ngành trong lĩnh vực này còn thấp 

và hiện nay chỉ có 4 ngân hàng tích cực tham gia mảng tài chính tiêu dùng. 

Ngoài ra, chính phủ Việt Nam đã có một số biện pháp để giúp đỡ người thu 

nhập thấp, bao gồm một gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ cho người lao động bị mất việc, 

cho vay không lãi suất bởi các ngân hàng cho doanh nghiệp với mục đích trả 

lương, giảm giá điện 10%. Chúng tôi dự báo nợ xấu sẽ tăng nhanh trong lĩnh 

vực tài chính tiêu dùng nhưng sẽ không hình thành rủi ro cho toàn ngành, tuy 

nhiên nó sẽ có ảnh hưởng tới các ngân hàng có dư nợ lớn trong lĩnh vực này.  

    

Trả cổ tức tiền mặt và mua lại cổ phiếu quỹ khó thực hiện 
trong năm 2020   

Đối mặt với Covid-19, chính phủ Việt Nam đã thực hiện một loạt biện pháp với 

mục tiêu chung là hỗ trợ nền kinh tế. Gần đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 

đã yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, lương thưởng và không trả cổ tức 

tiền mặt. Những yêu cầu này nhằm mục tiêu tăng lợi nhuận giữ lại để bảo đảm 

thanh khoản và an toàn vốn, đồng thời tạo điều kiện để ngân hàng giảm lãi suất 

cho vay. Với mục tiêu đó, chúng tôi cho rằng các giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ 

sẽ khó được NHNN thông qua trong thời gian này. Việc cắt cổ tức tiền mặt và 

hạn chế mua lại cổ phiếu quỹ là một lý do khác khiến các cổ phiếu ngân hàng 

với cơ bản tốt càng trở nên hấp dẫn hơn so với các cổ phiếu khác trong ngành.    

Mặc dù chúng tôi kỳ vọng các ngân hàng sẽ không trả cổ tức tiền mặt trong năm 

2020, theo kịch bản cơ sở là dịch bệnh sẽ kết thúc vào giữa năm 2020 thì hai 

ngân hàng VCB và MBB có thể sẽ trả cổ tức tiền mặt trong năm 2021. VCB 

được sở hữu trực tiếp bởi NHNN còn MBB được sở hữu gián tiếp bởi nhà nước 

thông qua Tập đoàn Viettel. Vì thế, cổ tức tiền mặt từ hai ngân hàng này là 

nguồn thu quan trọng đối với ngân sách nhà nước, đặc biệt sau khi ngân sách 

đã được sử dụng để xử lý dịch bệnh. Đối với ngân hàng ACB, VPB và TCB, 

chúng tôi dự báo các ngân hàng này sẽ không trả cổ tức tiền mặt trong năm 

2021 do họ có nhiều quyền tự quyết hơn về việc phân phối lợi nhuận.   
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Ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi có 
thể phục hồi trong 2021  

Ngành ngân hàng Việt Nam đang có sự phân hóa rõ rệt giữa ngân hàng top 10 

và các ngân hàng còn lại về quy mô, mạng lưới, chất lượng tài sản và thị phần. 

Các ngân hàng chúng tôi theo dõi nằm trong top 10 của ngành, và theo kịch bản 

cơ sở thì lợi nhuận của các ngân hàng này có thể phục hồi trong 2021 nhờ tín 

dụng tăng trở lại, mức dự phòng khá tạo điều kiện xử lý nợ xấu và thu nhập phí 

dịch vụ tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi của mỗi ngân hàng sẽ khác 

nhau tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh và khẩu vị rủi ro.  
 

Hình 10: Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tới các ngân hàng chúng tôi theo dõi 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

 

  

Ngân 

hàng

Mức độ ảnh 

hưởng
Ảnh hưởng cụ thể đối với mỗi ngân hàng Tốc độ phục hồi

VCB Tiêu cực nhẹ

Covid-19 khiến tín dụng giảm tốc và giảm NIM do giảm lãi suất cho vay và miễn 

giảm lãi phải trả cho khách hàng. Chúng tôi dự báo nợ xấu sẽ tăng, tuy nhiên, với 

quan điểm thận trọng trong cho vay và dự phòng, nợ xấu của VCB sẽ tăng chậm 

hơn các ngân hàng khác và VCB có nguồn tài chính tốt hơn để xử lý nợ xấu. 

Khẩu vị rủi ro thấp và tỷ lệ cho vay/huy động thấp hơn giúp giảm thiểu ảnh hưởng 

tới NIM.

VCB là chủ nợ của hai tập đoàn nhà nước lớn, PetroVietnam và Vietnam Airlines. 

Các công ty này hiện đang gặp khó khăn tài chính, nhưng do có vai trò quan trọng 

đối với nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng họ sẽ được cơ cấu lại nợ gốc và 

miễn giảm lãi tại các ngân hàng. Lãi phải trả tại VCB có thể sẽ được miễn giảm, 

ảnh hưởng tới thu nhập lãi, nhưng thanh khoản của VCB vẫn sẽ được đảm bảo. 

VCB có 101 nghìn tỷ trái phiếu chính phủ tại thời điểm cuối năm 2019, và số trái 

phiếu này có thể được bán hoặc dùng để vay vốn giá rẻ từ NHNN để trả cho 

người gửi tiền khi cần thiết.  

VCB cho biết gói tín dụng hỗ trợ khách hàng và việc miễn giảm lãi sẽ làm giảm 

2.240 tỷ lợi nhuận của ngân hàng, tương đương 9,7% lợi nhuận trước thuế 2019. 

VCB dự báo sẽ phục hồi nhanh nhất trong số ngân hàng chúng 

tôi theo dõi nhờ: 1) tỷ lệ thâm nhập trong phân khúc bán lẻ còn 

thấp, vì thế ngân hàng có dư địa để phát triển phân khúc này, 

qua đó cải thiện tỷ lệ NIM; 2) thu nhập bất thường từ hợp đồng 

phân phối bảo hiểm độc quyền và nguồn thu nhập mới từ hoa 

hồng bảo hiểm sẽ thúc đẩy lợi nhuận; 3) chính sách thận trọng 

giúp giảm thiểu rủi ro nợ xấu; 4) tập khách hàng bao gồm nhiều 

doanh nghiệp lớn sẽ giúp tăng trưởng tín dụng phục hồi nhanh 

hơn.

ACB Tiêu cực nhẹ

Tăng trưởng tín dụng sẽ giảm tốc và NIM giảm do giảm lãi suất cho vay và miễn 

giảm lãi suất. 60% dư nợ của ACB đến từ khách hàng cá nhân, vì thế ACB sẽ 

gặp ít áp lực đối với NIM so với các ngân hàng tập trung cho vay khách hàng 

doanh nghiệp, do khách hàng doanh nghiệp được hỗ trợ nhiều hơn trong việc 

miễn giảm lãi và quy mô khoản vay của khách hàng cá nhân thường nhỏ. Cơ sở 

khách hàng đa dạng cũng giúp ACB phân tán rủi ro, do đó giảm ảnh hưởng của 

Covid-19 tới vấn đề nợ xấu. Ngoài ra, dư nợ của ACB trong các lĩnh vực rủi ro khá 

thấp: 6,3% trong ngành xây dựng và bất động sản, 24,1% cho vay cá nhân để 

mua nhà, cho vay tín chấp dưới 1% tổng dư nợ, và tổng dư nợ đối với ngành sản 

xuất, nông nghiệp, khách sạn và giao thông vận tải chiếm 11,3% tổn dư nợ vào 

cuối 2019. 

Phục hồi nhanh do: 1) chất lượng tài sản tốt và khẩu vị rủi ro 

thấp (tập khách hàng đa dạng, dư nợ đối với các lĩnh vực rủi ro 

khá thấp) sẽ giúp ACB hạn chế nợ xấu; 2) khả năng ký kết 

thương vụ hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền sẽ giúp thu 

nhập tăng cao; 3) các chương trình với mục đích mở rộng tập 

khách hàng sẽ giúp cải thiện tỷ lệ CASA. Tuy nhiên, tăng 

trưởng tín dụng có thể phục hồi chậm hơn so với các ngân 

hàng khác vì khách hàng cá nhân có thể thận trọng hơn trong 

việc vay mới ngay sau khi dịch kết thúc. 

MBB Tiêu cực nhẹ

Tăng trưởng tín dụng và NIM sẽ giảm nhưng tỷ lệ cho vay/huy động thấp hơn các 

ngân hàng khác sẽ giúp giảm áp lực tới NIM. MBB sẽ có nợ xấu tăng và chi phí 

tín dụng tăng cao nhanh hơn VCB và ACB, do hoạt động tài chính tiêu dùng. Tuy 

nhiên, dư nợ cho vay tài chính tiêu dùng ở mức dưới 4% tổng dư nợ cuối 2019, 

vì vậy MBB có đủ nguồn lực để dự phòng cho nợ xấu mới hình thành.

Do có Tập đoàn Viettel là cổ đông chính, MBB có quan hệ tín dụng và huy động 

với các công ty trong tập đoàn, cũng như với các nhân viên của tập đoàn. Viettel 

hoạt động trong các lĩnh vực ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (như viễn thông, 

bưu chính, vận chuyển hàng hóa, truyền hình), MBB sẽ phần nào được bảo vệ 

khỏi nguy cơ nợ xấu tăng và giảm huy động đến từ nhóm khách hàng Viettel. 

Tốc độ phục hồi khá, đến từ: 1) tiếp tục mở rộng mảng cho vay 

bán lẻ và tài chính tiêu dùng giúp cải thiện NIM; 2) phí dịch vụ 

tăng tốt nhờ hoạt động bảo hiểm, thẻ và ngân hàng số; 3) 

nguồn dự phòng hiện tại và thu nhập phục hồi sẽ giúp MBB có 

đủ nguồn lực xử lý nợ xấu.

TCB Tiêu cực

Tăng trưởng tín dụng năm 2020 sẽ bị ảnh hưởng nhiều do TCB cho vay bất động 

sản nhiều và ngân hàng có tập khách hàng khá tập trung. Dư nợ cho công ty bất 

động sản và chuỗi cung ứng của các công ty này đã tăng, gây nên rủi ro nợ xấu 

cao hơn, do đó sẽ khiến NIM giảm nhiều khi phải thoái thu lãi. Tới cuối 2019, tín 

dụng cho lĩnh vực bất động sản ở mức cao, chiếm 77,2% tổng tín dụng của TCB.

Tốc độ phục hồi trung bình với kỳ vọng tín dụng sẽ tăng dần 

sau khi dịch kết thúc. Khách hàng lớn nhất của TCB hiện đang 

có một số dự án bất động sản nhà ở lớn vẫn đang trong quá 

trình bán hàng, do đó TCB vẫn có nhiều dư địa để tăng trưởng 

tín dụng. Tuy nhiên, người mua nhà sẽ thận trọng hơn khi 

quyết định vay sau khi dịch vừa kết thúc. Vì vậy, chúng tôi dự 

báo tín dụng sẽ phục hồi với tốc độ trung bình. Dự báo tỷ lệ 

CASA của TCB sẽ tiếp tục cải thiện nhưng chi phí tín dụng 

tăng sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng lợi nhuận. 

VPB Tiêu cực

Trong danh mục theo dõi của chúng tôi, VPB dự báo sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất 

bởi dịch bệnh do mảng tài chính tiêu dùng khá lớn. Khi các hoạt động kinh doanh 

thuộc nhiều lĩnh vực bị gián đoạn do Covid-19, nhiều người bị giảm lương hoặc 

thất nghiệp. Trong khi đó, khách hàng chính của công ty tài chính tiêu dùng là 

những người thu nhập thấp, đây là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất do bệnh 

dịch. Do lĩnh vực này có rủi ro cao, chúng tôi dự báo ngân hàng sẽ giảm hoạt 

động tài chính tiêu dùng trong thời gian này, do đó tăng trưởng tín dụng và NIM sẽ 

giảm. Vì là hoạt động có rủi ro cao, dự báo nợ xấu của VPB cũng tăng nhanh. Tới 

cuối năm 2019, dư nợ tài chính tiêu dùng chiếm 34% tổng dư nợ của VPB.

Sau khi dịch bệnh kết thúc, VPB sẽ tiếp tục phát triển mảng tài 

chính tiêu dùng, do đó tín dụng và thu nhập sẽ dần phục hồi. 

Tuy nhiên, khách hàng cá nhân và nhu cầu tiêu dùng không 

thiết yếu của phân khúc này dự báo không phục hồi nhanh sau 

dịch, do đó tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận của VPB sẽ phục 

hồi với tốc độ trung bình. Bên cạnh đó, gánh nặng nợ xấu sẽ 

làm chậm tăng trưởng lợi nhuận. Chúng tôi dự báo tốc độ phục 

hồi trung bình cho VPB trong kịch bản cơ sở. Nếu dịch kéo dài 

tới nửa cuối năm, VPB sẽ bị ảnh hưởng nặng do nợ xấu tăng 

nhanh, và phục hồi sau đó sẽ cần tới nhiều năm. 



 

 Dịch vụ tài chính │ Việt Nam 
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Giá cổ phiếu đã về mức hấp dẫn 

Tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về ảnh hưởng của Covid-19 đã khiến thị trường 

chứng khoán giảm mạnh. Giá cổ phiếu của các ngân hàng chúng tôi theo dõi đã 

giảm trung bình khoảng 18,4% kể từ cuối năm 2019. Tất cả các ngân hàng 

trong danh mục theo dõi của chúng tôi hiện đang giao dịch với mức P/B và P/E 

dự phóng năm 2020 khá thấp, dưới mức P/B và P/E trung bình 5 năm (đối với 

VPB và TCB: P/B và P/E năm 2020 thấp hơn P/B P/E trung bình kể từ khi niêm 

yết, lần lượt vào tháng 8/2017 và tháng 6/2018). Chúng tôi kỳ vọng dịch bệnh về 

cơ bản sẽ kết thúc vào tháng 6/2020. Trong năm 2021, khi tín dụng tăng trở lại 

giúp thu nhập của ngân hàng được cải thiện, cùng với nguồn dự phòng ở mức 

khá sẽ giúp ngân hàng xử lý nợ xấu mới hình thành. Chúng tôi dự báo tăng 

trưởng lợi nhuận năm 2021 của các ngân hàng chúng tôi theo dõi sẽ tăng so với 

2020, tuy nhiên mức độ phục hồi sẽ khác nhau giữa các ngân hàng. 
 

Hình 11: P/B và P/E 2020 so với trung bình 5 năm 

 
Đối với VPB, TCB chúng tôi so sánh với P/B và P/E trung bình từ khi niêm yết    

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 

 

Chúng tôi tin rằng định giá của các ngân hàng này đang ở mức hấp dẫn vì định 

giá hiện tại thấp hơn mức trung bình 5 năm và tương đương với định giá của 

các ngân hàng trong khu vực, trong khi ngân hàng Việt Nam có triển vọng tăng 

trưởng lợi nhuận và ROE cao hơn. Dịch bệnh Covid-19 đã làm giá cổ phiếu 

ngân hàng giảm mạnh, nhưng chính phủ Việt Nam đã thực hiện rất tốt công tác 

chống dịch. Tại thời điểm ngày 9/4/2020, Việt Nam có 255 ca bệnh và là một 

trong những nước có tỷ lệ ca bệnh trên đầu người thấp nhất trên toàn thế giới (3 

ca/1 triệu người). Việc kiểm soát tốt dịch bệnh giúp rút ngắn thời gian chống 

dịch, do đó giảm ảnh hưởng tới nền kinh tế. 
 

Hình 12: Diễn biến giá cổ phiếu ngân hàng và VNINDEX 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 
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Hình 13: So sánh với các ngân hàng trong khu vực 

 
GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY 20/04/2020   

 NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, VNDIRECT RESEARCH 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

Ngân hàng (NH)
Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá 

đóng 

cửa

Giá mục 

tiêu
Vốn hóa

Tăng 

trưởng 

kép EPS 3 

năm

(tiền nội 

tệ)

(tiền nội 

tệ)
(triệu đô) 2020 2021 2020 2021 % 2020 2021

Agricultural Bank of China 1288 HK ADD 3,11     3,80     166.644  0,5     0,5     4,5     4,2     6,6% 12,1% 11,8%

Bank of China 3988 HK ADD 2,97     3,80     137.793  0,4     0,4     4,2     4,0     5,0% 11,0% 10,6%

China Merchants Bank 3968 HK ADD 34,90    48,30    116.594  1,2     1,1     7,6     6,4     18,4% 17,1% 17,9%

Bank of Communications 3328 HK ADD 4,76     5,40     50.183    0,4     0,4     4,1     3,9     7,3% 10,8% 10,7%

   Trung bình NHTrung Quốc 0,7     0,6     5,1     4,6     9,3% 12,8% 12,8%

ICICI Bank ICICIBC IN ADD 361,30  625,00  30.555    1,8     1,6     13,7    10,8    88,7% 14,0% 15,9%

Axis Bank AXSB IN ADD 455,55  925,00  16.793    1,3     1,1     10,0    7,0     55,6% 14,1% 17,1%

Indusind Bank IIB IN ADD 456,70  725,00  4.138      0,8     0,7     6,4     5,5     17,0% 13,8% 14,5%

Yes Bank YES IN ADD 29,45    100,00  4.829      0,3     0,2     4,4     2,1     28,3% 6,1% 11,9%

   Trung bình NH Ấn Độ 1,1     0,9     8,6     6,3     47,4% 12,0% 14,9%

Bank Central Asia BBCA IJ ADD 26.775  34.400  42.830    3,5     3,1     20,7    18,6    12,8% 17,6% 17,7%

Bank Rakyat Indonesia BBRI IJ HOLD 2.780    4.100    22.248    1,6     1,5     9,0     8,1     11,2% 18,2% 18,8%

Bank Mandiri BMRI IJ ADD 4.370    9.000    13.231    1,0     0,9     6,5     5,7     14,9% 15,3% 16,8%

Bank Negara Indonesia BBNI IJ ADD 4.100    6.100    4.961      0,7     0,6     4,9     4,5     6,3% 13,1% 14,0%

   Trung bình NH Indonesia 1,7     1,5     10,3    9,2     11,3% 16,0% 16,8%

Malayan Banking Bhd MAY MK HOLD 7,69     7,04     19.773    1,1     1,1     11,6    11,4    -0,9% 9,3% 9,8%

Public Bank Bhd PBK MK ADD 16,16    20,40    14.349    1,3     1,3     11,7    11,4    2,2% 11,9% 11,5%

Hong Leong Bank HLBK MK HOLD 13,78    14,15    6.832      1,0     0,9     11,1    10,5    3,9% 9,5% 9,2%

BIMB Holdings BIMB MK HOLD 3,37     3,41     1.382      0,9     0,9     9,1     9,5     -5,7% 10,7% 9,6%

   Trung bình NH Malaysia 1,1     1,0     10,9    10,7    -0,1% 10,4% 10,0%

Kasikornbank KBANK TB ADD 103,50  111,00  7.545      0,6     0,5     8,6     8,2     -2,8% 8,9% 8,8%

Siam Commercial Bank SCB TB HOLD 71,75    75,00    7.496      0,6     0,6     8,6     8,4     -7,2% 8,7% 8,6%

Bangkok Bank BBL TB ADD 119,00  122,00  6.989      0,5     0,5     7,4     7,2     -2,8% 8,8% 8,6%

Kiatnakin Bank KKP TB HOLD 41,00    43,00    1.068      0,8     0,8     6,7     6,2     1,4% 14,3% 14,9%

   Trung bình NH Thái Lan 0,6     0,6     7,8     7,5     -2,8% 10,2% 10,3%

Vietcombank VCB VN ADD 71.900  86.200  14.437    2,6     2,1     12,6    10,8    16,1% 22,4% 21,7%

Techcombank TCB VN ADD 17.700  27.400  3.557      0,9     0,7     5,8     5,1     12,1% 15,8% 15,4%

VP Bank VPB VN ADD 21.000  25.800  2.104      1,0     0,8     5,9     5,3     12,8% 18,6% 17,5%

MB Bank MBB VN ADD 16.650  26.200  2.088      0,9     0,7     4,6     4,0     13,3% 20,5% 19,4%

Ngân hàng ACB ACB VN ADD 20.700  30.400  1.630      1,0     0,9     5,2     4,7     12,2% 21,7% 20,4%

   Trung bình NH Việt Nam 1,3     1,1     6,8     6,0     13,3% 19,8% 18,9%

   Trung bình NH Việt Nam - trừ VCB 0,9     0,8     5,4     4,8     12,6% 19,1% 18,2%

Trung bình NH khu vực 1,0     0,9     8,5     7,7     13,0% 12,3% 12,9%

P/B (lần) P/E (lần) ROE (%)
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Các chỉ số tài chính của các ngân hàng chúng tôi 
theo dõi 

  

Hình 14: Tăng trưởng cho vay  Hình 15: Tăng trưởng tiền gửi 

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

  

 
  

Hình 16: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) Hình 17: Tỷ lệ dự phòng/nợ xấu (LLR) 

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

  

 
  

Hình 18: Chi phí tín dụng Hình 19: Tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) 

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

  

 
  

Hình 20: Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập (CIR) Hình 21: Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 

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

  

 
  

Hình 22: ROA Hình 23: ROE 

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

  

 

 

 

  

Ngân hàng 2018 2019 2020 2021

VCB 16,3% 16,3% 13,0% 14,0%

MBB 16,6% 16,6% 13,0% 14,0%

ACB 16,1% 16,6% 12,0% 14,0%

TCB -0,6% 44,3% 12,1% 15,3%

VPB 21,5% 15,9% 12,0% 15,5%

Ngân hàng 2018 2019 2020 2021

VCB 13,2% 15,8% 12,0% 13,0%

MBB 9,0% 13,6% 11,0% 13,0%

ACB 11,9% 14,1% 13,0% 14,0%

TCB 17,8% 14,8% 11,0% 14,0%

VPB 27,9% 25,2% 15,8% 17,8%

Ngân hàng 2018 2019 2020 2021

VCB 1,0% 0,8% 1,0% 1,2%

MBB 1,3% 1,2% 1,2% 1,6%

ACB 0,7% 0,5% 0,6% 0,6%

TCB 1,8% 1,3% 1,6% 2,1%

VPB 3,5% 3,4% 3,7% 3,7%

Ngân hàng 2018 2019 2020 2021

VCB 165% 182% 157% 139%

MBB 112% 110% 98% 81%

ACB 152% 175% 155% 150%

TCB 85% 95% 83% 73%

VPB 46% 46% 42% 35%

Ngân hàng 2018 2019 2020 2021

VCB 1,3% 1,0% 1,1% 1,2%

MBB 1,5% 2,1% 2,1% 2,2%

ACB 0,4% 0,1% 0,3% 0,3%

TCB 1,2% 0,5% 0,6% 0,9%

VPB 5,6% 5,7% 5,8% 6,3%

Ngân hàng 2018 2019 2020 2021

VCB 71,5% 73,4% 74,7% 76,0%

MBB 73,7% 74,2% 76,0% 77,3%

ACB 77,6% 77,7% 77,4% 78,3%

TCB 64,5% 75,3% 76,6% 78,1%

VPB 80,0% 79,7% 80,0% 79,9%

Ngân hàng 2018 2019 2020 2021

VCB 34,7% 34,6% 36,0% 36,0%

MBB 44,7% 39,4% 41,0% 41,0%

ACB 47,8% 51,6% 49,0% 48,0%

TCB 31,8% 34,7% 34,0% 34,0%

VPB 34,2% 33,9% 34,0% 34,0%

Ngân hàng 2018 2019 2020 2021

VCB 12,1% 9,6% 9,8% 10,3%

MBB 10,9% 10,1% 10,8% 10,9%

ACB 12,8% 10,9% 11,7% 11,9%

TCB 14,3% 15,5% 15,2% 15,4%

VPB 11,9% 11,1% 11,3% 11,7%

Ngân hàng 2018 2019 2020 2021

VCB 1,1% 1,3% 1,3% 1,4%

MBB 1,7% 1,9% 1,9% 1,9%

ACB 1,6% 1,7% 1,6% 1,6%

TCB 2,9% 2,8% 2,6% 2,7%

VPB 2,4% 2,4% 2,2% 2,1%

Ngân hàng 2018 2019 2020 2021

VCB 20,9% 20,6% 18,4% 17,9%

MBB 19,0% 20,8% 19,3% 18,3%

ACB 27,2% 24,2% 21,7% 20,4%

TCB 21,4% 17,7% 15,8% 15,4%

VPB 22,8% 21,5% 18,6% 17,5%
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) 
chênh lệch phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự 
kiến. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia 
quyền TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia 
quyền TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia 
quyền 

 gia 

 

 

  

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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