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Ngân hàng 
KQKD phục hồi đã được phản ánh vào giá   

■ Tín dụng và huy động tiền gửi toàn ngành ngân hàng tăng lần lượt 3,65% và 
5,15%  trong 6T20, nhanh hơn so với mức 1,31%/1,72% trong Q1/20.  

■ Chúng tôi kì vọng các ngân hàng trong danh mục theo dõi sẽ có mức tổng 
mức tăng trưởng thu nhập đạt 17% nhờ tăng trưởng cho vay và NIM cải thiện.  

■ Chúng tôi lựa chọn cổ phiếu MBB và VIB dựa vào chất lượng tài sản, triển 
vọng phục hồi tốt và tiềm năng tăng giá.  

 

Chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2020 
Chúng tôi hạ dự phóng tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 từ 11% xuống 9% nhằm phản 

ánh tốc độ tăng trưởng tín dụng 6T20 thấp hơn dự kiến chỉ đạt 3,65%. Trong kịch bản cơ 

sở, chúng tôi duy trì mức tăng trưởng tín dụng dự báo đạt 13-14% trong 2021 nhờ chính 

sách tiền tệ nới lỏng và đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công. 

NIM có thể chạm đáy trong 2020 
Chúng tôi dự báo NIM của các ngân hàng trong danh mục theo dõi năm 2020 sẽ giảm từ 

1- 72 điểm cơ bản svck do 1) lãi suất cho vay thấp hơn và 2) giảm/miễn trả lãi vay. Tuy 

nhiên, chúng tôi cho rằng NIM sẽ tăng trở lại 4 – 28 điểm cơ bản svck trong 2021 nhờ tăng 

nhu cầu tín dụng do kinh tế dần cải thiện. Chúng tôi nhận thấy các ngân hàng Vietcombank 

(VCB), Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB), Ngân hàng TMCP VPBank (VPB), Ngân hàng 

Quốc tế Việt Nam (VIB) có cơ hội cải thiện NIM nhờ khả năng thay đổi cơ cấu cho vay 

theo hướng các phân khúc có lợi suất cao hoặc tăng CASA. 

Nợ xấu vẫn là mối quan ngại lớn nhất 
Chất lượng tài sản của các ngân hàng giảm dần vào cuối 6T20 và có thể kéo dài sang 

2021. Trong danh mục các ngân hàng chúng tôi theo dõi, VCB, MBB và Ngân hàng Á Châu 

(ACB) có chất lượng tài sản đảm bảo tốt và trích lập dự phòng cao nên có khả năng xử lý 

nợ xấu tốt hơn. Techcombank (TCB) báo cáo tỷ lệ nợ xấu và LLR đang cải thiện nhờ trích 

lập dự phòng cao trong 6T20, trong khi tỷ lệ nợ xấu/LLR của VPB giảm/tăng nhẹ sv cuối 

2019. Chúng tôi kỳ vọng VIB và LienVietPostBank (LPB) sẽ tăng dự phòng và tỷ lệ xóa nợ 

trong các tháng tới nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu và LLR.  

Hạ đánh giá xuống Trung lập do sự phục hồi đã được phản ánh vào 
giá 
Chúng tôi dự báo LN ròng của các ngân hàng sẽ phục hồi trong 2021 với mức độ khác 

nhau. Giá cổ phiếu các ngân hàng đã tăng 32-85% kể từ mức thấp nhất vào Q1/20 và dần 

quay lại mức cuối năm 2019. Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu các ngân hàng đang gần với 

giá trị hợp lý; do đó chúng tôi hạ khuyến nghị Ngân hàng xuống Trung Lập. Lựa chọn cổ 

phiếu của chúng tôi là MBB và VIB dựa vào chất lượng tài sản, triển vọng phục hồi tốt và 

tiềm năng tăng giá. Tiềm năng tăng giá: chất lượng tài sản tốt hơn mong đợi và tăng trưởng 

LN ròng ổn định. Rủi ro giảm giá: Tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến.  
 

                                  

Hình 1: VCB, ACB, MBB dẫn đầu về LLR cao, và tỷ lệ NPL thấp tại cuối 2019/2Q20 
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KQKD phục hồi đã được phản ánh vào giá  
KQKD 6T20 các ngân hàng trong danh mục theo dõi 

 

Hình 2: KQKD 6T20 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 
 

Hình 3: Các chỉ số chính 6T20 

 
NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tỷ đồng) VCB TCB VPB MBB ACB VIB LPB

Thu nhập lãi thuần 17.111 8.148 15.722 9.319 6.531 3.701 2.902

svck % 0,19% 22,91% 8,80% 9,25% 13,39% 26,88% -2,12%

Thu nhập ngoài lãi 5.908 3.636 3.132 3.593 1.949 1.114 310

svck % -1,4% 48,2% 31,5% 16,6% 16,1% 49,5% 106,7%

Tổng thu nhập hoạt động 23.019 11.784 18.854 12.912 8.480 4.815 3.212

svck % -0,23% 29,75% 12,01% 11,20% 13,99% 31,49% 3,11%

Tổng chi phí hoạt động -8.028 -3.835 -5.838 -4.484 -4.129 -2.037 -1.992

svck % -5,01% 20,56% -3,02% 2,56% 10,96% 33,84% 10,12%

Chi phí dự phòng -4.009 -1.211 -6.431 -3.310 -532 -421 -216

svck % 20,9% 406,7% -0,6% 40,0% 454,2% 31,6% 14,3%

LN trước thuế 10.982 6.738 6.585 5.119 3.820 2.357 1.004

svck % -2,84% 19,00% 51,62% 5,01% 5,47% 29,51% -10,12%

LN ròng 8.788 5.273 5.265 3.975 3.059 1.885 806

svck % -3,09% 17,39% 51,69% 5,24% 5,52% 29,46% -10,24%

Lợi nhuận ròng 6T20/dự phóng cả 

năm của chúng tôi 50,6% 49,2% 63,7% 45,7% 46,8% 53,5% 53,8%

VCB TCB VPB MBB ACB VIB LPB

Tăng trưởng cho vay

svck % 10,8% 24,9% 9,1% 9,4% 13,2% 20,5% 17,9%

trong 6T20 (%) 4,9% 0,4% 5,0% 4,4% 5,6% 6,7% 8,4%

Tăng trưởng huy động

svck % 12,6% 13,4% 20,0% -0,6% 13,5% 29,0% 10,7%

trong 6T20 (%) 5,7% 8,0% 10,7% -5,6% 7,3% 4,6% 5,2%

Biên lãi suất (NIM) (%) 2,91% 4,49% 8,66% 4,71% 3,47% 3,93% 2,92%

Thay đổi svck (%) -0,28% 0,36% -0,42% 0,01% -0,08% -0,02% -0,48%

trong 6T20 (%) -0,18% 0,17% -0,63% -0,18% -0,07% 0,00% -0,44%

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) (%) 0,83% 0,91% 3,19% 1,37% 0,68% 2,37% 1,65%

Thay đổi svck (%) -0,19% -0,87% -0,24% 0,11% 0,02% 0,01% 0,17%

trong 6T20 (%) 0,04% -0,43% -0,23% 0,21% 0,14% 0,41% 0,20%

Tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) (%) 254,5% 108,6% 49,1% 121,0% 144,1% 49,8% 72,8%

Thay đổi svck (%) 77,6% 31,5% 0,7% 23,4% -17,4% 7,5% -8,3%

trong 6T20 (%) 75,0% 13,8% 2,7% 10,6% -30,8% -0,9% -12,0%

Chi phí tín dụng dự báo cả năm 1,07% 1,05% 4,88% 3,21% 0,39% 0,63% 0,29%

Thay đổi svck (%) 0,07% 0,76% -0,63% 1,13% 0,31% 0,02% -0,01%

trong 6T20 (%) 0,07% 0,58% -0,83% 1,11% 0,28% 0,07% -0,04%

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) (%) 34,9% 32,5% 31,0% 34,7% 48,7% 42,3% 62,0%

Thay đổi svck (%) -1,8% -2,5% -4,8% -2,9% -1,3% 0,7% 3,9%

trong 6T20 (%) 0,3% -2,2% -3,0% -4,7% -2,9% 0,1% 0,0%
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Triển vọng vĩ mô 

Đợt bùng phát dịch bệnh mới phủ bóng lên triển vọng nền 
kinh tế Việt Nam trong thời gian tới   
Bắt đầu từ ngày 25/7/2020, Việt Nam đã hứng chịu đợt bùng phát Covid-19 thứ 

hai sau 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Chính phủ đã thực hiện 

các bước quyết liệt để hạn chế sự lây lan của vi rút, áp dụng các quy định nghiêm 

ngặt về việc cách ly xã hội tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất như 

thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Tại các thành phố khác đã được xác 

nhận có xuất hiện một số ca lây nhiễm, chẳng hạn như Hà Nội và Thành phố Hồ 

Chí Minh, chính quyền đã yêu cầu đóng cửa một số dịch vụ không thiết yếu trong 

cộng đồng.  

Trong tháng 8/2020, cả hai lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp đều phải chứng kiến 

sự suy giảm. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), tổng giá trị bán lẻ hàng 

hóa và dịch vụ tháng 8/20 giảm 2,7% sv tháng 7/20, tăng nhẹ 1,7% svck (sv mức 

tăng 4,0% sv tháng 6/20 và tăng 6,2% svck của tháng 7/20). Chỉ số Quản trị mua 

hàng của Markit (PMI) tháng 8/20 của Việt Nam giảm xuống còn 45,7 điểm (từ 

47,6 điểm trong tháng trước), do nhu cầu sản phẩm công nghiệp chậm hơn (ở cả 

thị trường trong và ngoài nước), cũng như sự gián đoạn kéo dài của chuỗi cung 

ứng toàn cầu. (PMI dưới 50 cho thấy sự suy giảm trong lĩnh vực sản xuất). Ngoài 

ra, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam chỉ tăng 0,6% svck trong tháng 

8/2020, chậm hơn so với mức tăng trưởng 1,1% tháng 7/2020 và mức tăng 7,2% 

trong tháng 6/2020. 

 

Điểm nhấn đến từ đầu tư công và xuất khẩu  

Nhằm đảo ngược xu hướng giảm của tăng trưởng GDP, Chính phủ đã tăng 

cường đầu tư công để chống lại sự suy giảm của những mảng tăng trưởng khác. 

Theo GSO, vốn giải ngân của nhà nước tăng 30,4% svck lên 250,5 nghìn tỷ trong 

8T20 ( trên mức tỷ lệ 27,2% trong 7T20 và 5,4% trong 8T19), tương đương với 

50,7% kế hoạch cả năm đã được điều chỉnh. Chúng tôi kỳ vọng đầu tư công sẽ 

được thúc đẩy trong những tháng tới do Chính phủ có kế hoạch thực hiện ba dự 

án thành phần trong Dự án Đường cao tốc Bắc Nam vào T9/2020.  

Xuất khẩu sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong tương lai. Theo 

Tổng cục Hải quan, xuất khẩu tháng 8 ước tính tăng 6,5% so với tháng trước lên 

26,5 tỷ USD (tăng 2,5% svck), lập lên kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu hàng tháng. 

Xuất khẩu 8T20 của Việt Nam tăng 1,5% svck lên 174,1 tỷ USD. Sự tăng trưởng 

được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị xuất khẩu ước 

tính đạt 60,8 tỷ USD (tăng 15,3% svck), trong khi đó giá trị xuất khẩu của các 

doanh nghiệp FDI giảm 4,5% svck xuống 113,3 tỷ USD. 

Về nhập khẩu, giá trị T8/2020 của Viêt Nam tăng 8,6% so với tháng trước lên 

24,0 tỷ USD (tăng 7,3% svck). Tổng giá trị nhập khẩu 8T20 tại Việt Nam giảm 

1,7% svck xuống còn 163,2 tỷ USD bởi nhu cầu trong nước giảm do tỷ lệ thất 

nghiệp cao hơn dẫn đến thu nhập của người lao động giảm. Do đó, thặng dư 

thương mại 8T20 tăng lên 10,9 tỷ USD sv mức thặng dư 5,4 tỷ USD trong cùng 

kỳ năm trước và 8,4 tỷ USD trong 7T20. Chúng tôi dự báo xuất khẩu năm 2020 

sẽ tăng 1,7% svck lên 268,6 tỷ USD và nhập khẩu sẽ giảm 0,4% svck xuống 252,2 

tỷ USD. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng thặng dư thương mại sẽ tăng 44% svck lên 

16,4 tỷ USD trong năm 2020. Theo quan điểm của chúng tôi, tăng trưởng thặng 

dư thương mại sẽ là yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng GDP cả nước cũng như sức 

mạnh của Việt Nam đồng so với các tiền tệ khác. 

 

Lạm phát có thể tiếp tục giảm tốc thời điểm cuối năm  

Lạm phát tháng 8 của Việt Nam giảm còn 3,2% svck (sv mức tăng 3,4% svck vào 

tháng 7/20). Trên cơ sở so sánh hàng tháng, CPI tháng 8 chỉ tăng 0,1%, sv mức 

0,4% trong tháng 7. Chúng tôi kỳ vọng áp lực lạm phát sẽ giảm hơn nữa vào cuối 

năm do khoảng cách giữa giá thịt lợn trong Q4/20 và Q4/19 sẽ thu hẹp do giá thịt 

lợn có thể giảm sau khi quy mô đàn lợn trong nước phục hồi về mức trước Dịch 

tả lợn Châu Phi, so với các quý trước. Chúng tôi giữ nguyên dự báo về chỉ số CPI 
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bình quân năm 2020 (tăng 3,2% svck), dựa trên các giả định chính sau đây cho 

6 tháng cuối năm: 1) Giá dầu thô Brent vào khoảng 43-45 USD/thùng, và 2) Chính 

phủ không thay đổi giá điện. 
  

Hình 4: Áp lực lạm phát giảm vào tháng 8/2020 (svck) Hình 5: Giá lợn hơi giảm vào tháng 8/2020 

 
 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, TCTK    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, GSO, AGROMONITOR 

  

 

Đồng Việt Nam có thể ổn định vào thời điểm cuối năm  

Chỉ số đồng USD đã suy yếu, giảm 4,2% trong 8T/20 do Cục Dự trữ Liên bang 

Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ để duy trì các điều kiện tài chính thuận lợi và 

củng cố thị trường tài chính trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. Trong bối cảnh đó, 

đồng Việt Nam vẫn ổn định so với đô la Mỹ nhờ vào sự hỗ trợ bởi thặng dư 

thương mại và dự trữ ngoại hối cao hơn. Theo dữ liệu vào ngày 4 tháng 9, tỷ giá 

trung tâm USD/VND của Ngân hàng Nhà nước niêm yết đứng ở mức 23.206 

đồng/đô la, chỉ tăng 0,2% sv đầu năm, trong khi tỷ giá hiện tại trên thị trường tự 

do ngang bằng với mức đầu năm 2020. Chúng tôi kỳ vọng đồng USD sẽ tiếp tục 

yếu vào cuối năm do Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ phù hợp để hỗ trợ tăng 

trưởng. Chúng tôi kỳ vọng tiền đồng sẽ dao động trong một biên độ tương đối hẹp 

là 23.200-23.400 đồng/đô la vào cuối năm 2020.  

 
  

Hình 6:  Đồng tiền của Việt Nam ổn định hơn so với hầu hết 

đồng tiền của các nước cùng khu vực 

Hình 7: Dự trữ ngoại hối và nhập khẩu của Việt Nam (2015-20F) 

 

   
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG    NGUỒN: VNDIRECT RESEAERCH, SBV, TỔNG CỤC HẢI QUAN 
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Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng toàn ngành 
sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2020 

Hoạt động cho vay được cải thiện trong Q2/20 nhờ việc kiểm 
soát tốt sự bùng phát Covid-19   

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), tín dụng toàn ngành tăng trưởng 

3,65% trong 6T20, thấp hơn mức 7,36% trong 6T19, nhưng đã cải thiện rõ rệt so 

với mức 1,31% trong Q1/20. 

• Niềm tin của các doanh nghiệp vào triển vọng phục hồi của nền kinh tế khi 

đại dịch được kiềm chế. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh 

nghiệp hoạt động trở lại tăng lên 46.202 doanh nghiệp trong Q2/20 (+ 2,1% 

sv Q1/20); số doanh nghiệp thành lập mới tăng 8,8% sv Q1/20, trong khi số 

doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 10,7% sv Q1/20 do tỷ lệ các doanh 

nghiệp hoạt động trở lại cao vào tháng 1 hàng năm. 

• SBV đã hai lần cắt giảm các lãi suất điều hành (vào tháng 3 và tháng 5 năm 

2020), dẫn đến lãi suất tái cấp vốn/tái chiết khấu giảm xuống 4,5%/3% từ mức 

6%/4% vào tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi tài khoản vãng lai/tiền gửi huy động 

dưới 6 tháng giảm xuống mức 0,2%/4,25% từ 0,8%/5% vào tháng 3/2020 và 

trần lãi suất cho vay ngắn hạn giảm xuống mức 5% từ mức 6%. Ngoài ra, 

Thông tư 01 của NHNN đã hướng dẫn các ngân hàng cơ cấu lại các khoản 

cho vay với thời hạn đến 12 tháng và việc miễn/giảm lãi cho khách hàng giúp 

làm giảm áp lực chi phí dự phòng cho ngân hàng và chi phí lãi vay cho khách 

hàng. 

• Các ngân hàng cũng đưa ra các gói kích thích, chẳng hạn như miễn/giảm lãi 

và giảm lãi suất cho vay, để hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Gói 

kích cầu tín dụng trị giá 300 nghìn tỷ đồng vào tháng 4/2020 với lãi suất cho 

vay giảm đến 2,5%, đã có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Đến ngày 

29/6/2020, các khoản vay mới, được hưởng lãi suất thấp hơn từ 0,5% - 2,5% 

điểm, chiếm 13% dư nợ cho vay toàn ngành.  

 
  

Hình 8: Tín dụng toàn ngành cải thiện trong Q2/20 Hình 9: Ngành xây dựng và công nghiệp có mức tăng trưởng tín 

dụng mạnh nhất trong 6T20 (% kể từ đầu năm) 

  
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, SBV    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, SBV 

  
 

 

Chúng tôi dự phóng tăng trưởng tín dụng sẽ đạt mức 9% năm 
2020 và phục hồi ở mức 13% vào năm 2021   

Theo giả định cơ sở của chúng tôi, chúng tôi hy vọng đại dịch sẽ được kiềm chế 

vào cuối Q3/20, với kỳ vọng việc sản xuất vắc xin sẽ thành công và nỗ lực trong 

việc giảm lây nhiễm cộng đồng và giữ cho hoạt động kinh doanh không bị gián 

đoạn, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong Q4/20 và 2021. Chúng tôi 

dự báo tăng trưởng tín dụng cho năm 2020/21 là 9%/13%. Với kỳ vọng GDP 
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2020/21 tăng 3,5%/7,1%, tỷ lệ tín dụng/GDP sẽ tăng lên 116%/123% năm 

2020/21 (từ 110% năm 2019).  

Chúng tôi kỳ vọng hoạt động cho vay sẽ được thúc đẩy bởi các yếu tố:   

• Tác động của đợt bùng phát Covid-19 thứ hai ít nghiêm trọng hơn đợt đầu 

tiên. Hơn nữa, vắc-xin đang được thử nghiệm ở các quốc gia khác, nếu thành 

công, sẽ cho phép các chính phủ tự tin mở lại biên giới, thúc đẩy hoạt động 

sản xuất và kinh doanh, cải thiện hoạt động thương mại và sản xuất, thúc đẩy 

các ngành dịch vụ, ví dụ như du lịch. 

• Việc cắt giảm lãi suất điều hành giúp các ngân hàng giảm áp lực về chi phí 

vốn, từ đó giảm lãi suất cho vay thúc đẩy các doanh nghiệp vay mới phục vụ 

việc phục hồi sản xuất kinh doanh.  

• Việc thúc đẩy đầu tư công sẽ tạo ra việc làm, gián tiếp thúc đẩy nhu cầu tín 

dụng. Chúng tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư công trong 

năm 2021 để hỗ trợ tăng trưởng.  

Theo khảo sát mới nhất của NHNN, nhu cầu tín dụng sẽ cải thiện đáng kể trong 

nửa cuối năm, nhờ một số biện pháp chủ động của Chính phủ nhằm vực dậy nền 

kinh tế. Thống kê cũng cho thấy xuất khẩu, bán lẻ và dệt may sẽ là động lực chính 

cho tăng trưởng tín dụng.  
  

Hình 10: Nhu cầu tín dụng được kỳ vọng sẽ tăng trong 2H20F Hình 11: Tín dụng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, bán lẻ và dệt 

may được kỳ vọng sẽ tăng trưởng cao trong 2H20F 

  
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, SBV       NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, SBV 

  

 

NIM có xu hướng sẽ giảm trong năm 2020 sau đó xu 
hướng tăng nhẹ vào năm 2021 

Lợi suất tài sản các ngân hàng co hẹp trong 6T20    

Các ngân hàng tiếp tục ghi nhuận lợi suất tài sản giảm do ảnh hưởng bởi việc cắt 

giảm lãi suất gần đây. Trung bình lợi suất tài sản 6T20 của các ngân hàng có vốn 

Nhà nước giảm 21 điểm cơ bản svck, trong khi trung bình lợi suất tài sản 6T20 

các ngân hàng cổ phần tư nhân chỉ tăng 8 điểm cơ bản svck. 

Xem xét từng ngân hàng riêng lẻ, chúng tôi quan sát thấy rằng, các ngân hàng 

có lợi thế về chi phí vốn do có tỷ lệ CASA cao hoặc các ngân hàng có dư địa để 

thâm nhập vào mảng cho vay bán lẻ, đã duy trì hoặc cải thiện NIM trong 6T20. 

Cụ thể, HDBank (HDB), TCB, TienPhong Bank (TPB) có NIM tăng lần lượt là 83, 

46, 26 điểm cơ bản svck, còn MBB duy trì NIM ổn định trong 6T20.  

Mặc dù NIM của một số ngân hàng cải thiện trong 6T20, chúng tôi tin rằng NIM 

của các ngân hàng nhìn chung sẽ có xu hướng giảm trong năm 2020. Do các 

ngân hàng giảm lãi suất cho vay cho các khoản vay mới để thúc đẩy cho vay, 

trong khi việc cắt giảm lãi suất điều hành chưa phản ánh ngay vào chi phí huy 

động vốn của các ngân hàng do có độ trễ về thời gian; bên cạnh đó, việc giảm 

thu nhập lãi từ các khoản vay được cơ cấu lại và việc giảm/miễn trả lãi đã gây áp 

lực lên thu nhập lãi, ảnh hưởng đến lợi suất tài sản của các ngân hàng. 
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Hình 12: Các ngân hàng có lợi thế về chi phí vốn và cho vay cá nhân có NIM cao hơn 

trong 6T20 (+/- điểm cơ bản svck) 

 
NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Chúng tôi dự phóng NIM sẽ có xu hướng giảm trong năm 2020, 
tăng nhẹ vào năm 2021   

Về mặt huy động tiền gửi: Chúng tôi kỳ vọng rằng lãi suất huy động có thể giảm 

hơn nữa vào cuối năm. Với áp lực lạm phát giảm trong nửa cuối năm, chúng tôi 

kỳ vọng SBV sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 

và giảm lãi suất điều hành 0,25-0,5 điểm % trong nửa cuối năm 2020. 

Theo tính toán của chúng tôi, lãi suất huy động tiền gửi trung bình kỳ hạn 3T và 

kỳ hạn 12T ở các ngân hàng thương mại đã giảm lần lượt là 0,3% và 0,5% điểm 

so với cuối Q2/20. Chúng tôi kỳ vọng, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay ở 

các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục giảm từ 0,25-0,5% điểm vào cuối năm 

2020F. 

Thêm vào đó, SBV đã nới lỏng quy định về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử 

dụng để cho vay trung dài hạn. Thông tư số 08/2020, ngày 11/8/2020, cho phép 

các Ngân hàng áp dụng tỷ lệ này tối đa là 40% cho đến cuối tháng 9/2021, thay 

vì giảm xuống 37% vào cuối tháng 9/2020 như dự kiến trước đó trong Thông tư 

số 22/2019. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực của một số ngân hàng mà cần tăng 

huy động vốn dài hạn của họ để duy trì tỷ lệ này theo yêu cầu. 
  

Hình 13: Lãi suất điều hành (%) Hình 14: Lãi suất huy động kỳ hạn 6T/trên 6T giảm 50-140 điểm 

cơ bản từ tháng 3/2020 

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

  

 

Về mặt cho vay: Khi đại dịch vừa bùng phát, các ngân hàng đã đưa ra các gói 

kích cầu với lãi suất cho vay cắt giảm tới 2,5% điểm cho các khách hàng bị ảnh 
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hưởng bởi đại dịch. Đến ngày 29/6/2020, 13% tín dụng toàn ngành là các khoản 

vay mới với lãi suất cho vay được cắt giảm lên tới 0,5-2,5% điểm. Chúng tôi tin 

rằng các khoản vay mới từ bây giờ sẽ duy trì lãi suất cho vay tương tự, nhằm 

thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. 

Do có sự điều chỉnh lớn hơn đối với lãi suất cho vay so với lãi suất huy động và 
việc giảm/miễn trả lãi cho các khách hàng bị đại dịch, NIM của các ngân hàng 
trong năm 2020 dự kiến sẽ thấp hơn trong năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng đại dịch 
sẽ được kiểm soát vào cuối Q3/20, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Do 
đó, các ngân hàng sẽ có thể thu lại phần thu nhập lãi của các khoản cho vay được 
cơ cấu lại, cải thiện NIM năm 2021, mặc dù ở các mức độ khác nhau như trong 
6T20. Các ngân hàng có những lợi thế sau có nhiều cơ hội cải thiện NIM hơn:  

• Tỷ lệ CASA cao hoặc tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) thấp: giúp giảm chi phí 

vốn, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay.  

• 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 đại dịch. 

• 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 nhập lãi. 

 

Nợ xấu vẫn là mối quan tâm lớn nhất    

Sau khi đại dịch dịu đi, tăng trưởng tín dụng sẽ phục hồi và NIM có thể được cải 

thiện bằng cách thay đổi cơ cấu cho vay và huy động, nhưng tác động của nợ 

xấu chỉ có thể được hạn chế khi các ngân hàng thận trọng trong việc thẩm định 

tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng. Tốc độ hình thành nợ xấu phụ thuộc 

vào:  

• Cơ cấu cho vay giữa phân khúc doanh nghiệp và cá nhân: các ngân hàng với 

tỷ lệ cho vay mảng bán lẻ cao, nhờ có tập khách hàng đa dạng hơn, ít rủi ro 

tín dụng hơn các ngân hàng tập trung cho vay doanh nghiệp. 

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

các lĩnh vực có rủi ro cao, ví dụ như cho vay tín chấp, được dự báo sẽ tăng 

nhanh hơn các ngân hàng khác.  

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

hàng lớn tạo ra rủi ro thất thoát vốn.  

 
 

Hình 15: Nợ xấu các ngân hàng tăng lên cuối Q2/20 so với cuối năm 2019 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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Nợ xấu và nợ nhóm 2 tăng cao đã phủ bóng lên nhiều ngân hàng vào cuối 

Q2/20. Chúng tôi cho rằng vấn đề này sẽ tiếp tục kéo dài nửa cuối năm còn lại 

đến năm 2021, vì các ngân hàng có thể cơ cấu lại các khoản cho vay giải ngân 

trước ngày 23/1/2020, lên đến 12 tháng, mà không cần phân loại lại thành nhóm 

cho vay rủi ro hơn, nhưng những khoản này có thể phản ánh trên bảng cân đối 

kế toán thời gian tới. Trong các ngân hàng chúng tôi theo dõi, VCB , ACB và MBB 

ghi nhận chất lượng tài sản tốt và dự phòng cao. Do đó các NH này có vị thế tốt 

hơn để giải quyết các khoản nợ xấu đang gia tăng. TCB đã mạnh tay trích lập dự 

phòng trong 6T20, giúp tỷ lệ nợ xấu/LLR ghi nhận thấp nhất/cao nhất từ trước 

đến nay. Mặt khác, tỷ lệ nợ xấu/LLR của VPB  thay đổi thấp/cao hơn một chút so 

với cuối năm 2019. Bên cạnh đó, chúng tôi kỳ vọng VIB và LPB  sẽ tăng trích lập 

dự phòng và tỷ lệ xóa nợ trong những tháng tới để giảm tỷ lệ nợ xấu đang gia 

tăng và cải thiện LLR. 

Nợ xấu trong phân khúc tài chính tiêu dùng tăng dường như là điều khó 

tránh khỏi, do các công ty tài chính tiêu dùng cung cấp các khoản vay tín chấp 

và thẻ tín dụng cho phân khúc khách hàng đại chúng, vốn có thu nhập thấp và dễ 

bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. 

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp ở người Việt Nam trong độ tuổi lao 

động tăng lên 2,7% trong Q2/20 (so với mức 2,2% trong Q2/19 và Q1/20), mức 

cao nhất trong thập kỷ qua, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động đã tăng 

lên gần 1,5 triệu người. Thu nhập của người lao động cũng bị ảnh hưởng mạnh 

mẽ bởi đại dịch, với thu nhập bình quân hàng tháng của lao động làm công hưởng 

lương trong Q2/20 giảm 9,2% sv quý trước và 4,9% svck năm ngoái. Do đó, chúng 

tôi cho rằng đại dịch sẽ dẫn đến nợ xấu tại các công ty tài chính tiêu dùng tăng 

cao. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, nợ xấu gia tăng từ cho vay tiêu 

dùng không phải là rủi ro của toàn ngành do khả năng thâm nhập vào lĩnh vực 

này còn thấp - chỉ có bốn ngân hàng có hoạt động kinh doanh tài chính tiêu dùng, 

trong đó có VPB. VPB là một trong các ngân hàng chúng tôi theo dõi, để đối phó 

với sự không chắc chắn của đại dịch, FE Credit, công ty tài chính tiêu dùng của 

VPB, đã ngừng cho vay đối với các khách hàng mới và thay vào đó là tập trung 

cho vay các khách hàng hiện tại.  

 

Các ngân hàng chúng tôi theo dõi sẽ phục hồi trong 
năm 2021  

Các ngân hàng chúng tôi đang theo dõi là các ngân hàng hàng đầu Việt Nam về 

quy mô, mạng lưới, chất lượng tài sản, và thị phần, có thể phục hồi lợi nhuận 

trong năm 2021. Việc phục hồi lợi nhuận của các ngân hàng nhờ sự cải thiện hoạt 

động tín dụng và NIM, cũng như thu nhập phí và dịch vụ tăng trưởng tốt. Tuy 

nhiên, tốc độ hồi phục giữa các ngân hàng sẽ khác nhau tùy thuộc vào chiến lược 

kinh doanh và khẩu vị rủi ro.   
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Hình 16: Tốc độ phục hồi của các Ngân hàng 2021-22 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 
 

Hình 17: Dự báo hoạt động kinh doanh các ngân hàng chúng tôi theo dõi  năm 2020-21 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

Ngân hàng Tốc độ hồi phục

MBB Tích cực

VIB Tích cực

VCB Tích cực nhẹ

ACB Vừa phải

TCB Vừa phải

VPB Ổn định

LPB Ổn định

- Sau khi đại dịch kết thúc, VPB sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh doanh tài chính tiêu dùng, phục hồi tăng trưởng tín dụng và mở

rộng NIM.

- Tăng trưởng thu nhập phí đến từ thu nhập phí hoa hồng

- Tuy nhiên, gánh nặng nợ xấu cao hơn sẽ làm giảm tăng trưởng lợi nhuận.

- Lợi suất tài sản cải thiện nhưng tỷ lệ CASA thấp làm giảm khả năng mở rộng NIM

- Phí thu nhập ròng tăng trưởng mạnh nhờ hoạt động bán bảo hiểm.

- Nợ xấu tăng do chuyển dịch cơ cấu theo hướng cho vay bán lẻ nhưng vẫn dưới 2%

Đặc điểm

- Việc tiếp tục mở rộng cho vay bán lẻ và tiêu dùng sẽ giúp cải thiện NIM.

- Thu nhập phí tăng trưởng mạnh nhờ hoạt động bancassurance, sản phẩm thẻ và ngân hàng số.

- Tập khách hàng doanh nghiệp lớn, đến từ Tập đoàn Viettel giúp MBB thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và có chi phí vốn thấp.

- Nguồn dự phòng cao giúp xử lý nợ xấu

- Công nghệ tiên tiến và thị phần cho vay mua ô tô lớn nhất. Hoạt động cho vay mua ô tô của VIB có thể được hưởng lợi từ

việc giảm giá ô tô và giảm 50% phí trước bạ.

- Thu nhập phí thuần tăng trưởng vững chắc nhờ dịch vụ thanh toán và phí hoa hồng đối với hoạt động phát hành thẻ tín

dụng và bancassurance.

- Tỷ lệ nợ xấu đã tăng vào cuối Q2/20 so với cuối 2019, nhưng chỉ thay đổi nhẹ so với mức cuối Q2/19.

- Đẩy mạnh khai thác vào cho vay bán lẻ sẽ giúp cải thiện NIM.

- Thu nhập một lần từ hợp đồng độc quyền bancassurance và nguồn thu nhập mới từ hoa hồng bảo hiểm.

- Có tập khách hàng doanh nghiệp lớn giúp tín dụng hồi phục nhanh hơn.

- Chiến lược thận trọng giúp kiềm chế nợ xấu mới tốt hơn.

- Chất lượng tài sản tốt, dự phòng cao, và khẩu vị rủi ro thấp (tập khách hàng đa dạng, dư nợ đối với các lĩnh vực rủi ro khá

thấp).

- Khả năng ký kết một thỏa thuận bancassurance độc quyền sẽ giúp thu nhập tăng cao.

- Các chương trình với mục đích mở rộng tập khách hàng sẽ giúp cải thiện tỷ lệ CASA.

- Tỷ lệ CASA cao giúp giảm chi phí vốn, cải thiện NIM.

- Nhu cầu cao về lĩnh vực nhà ở thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của TCB, đặc biệt là đối với tài trợ cho vay mua nhà sơ cấp.

- Thu nhập phí tăng trưởng mạnh nhờ thu nhập từ sản phẩm thẻ và phí tư vấn.

Kết quả kinh doa nh (svc k 

%)
2020F 2021F 2022F 2020F 2021F 2022F 2020F 2021F 2022F 2020F 2021F 2022F 2020F 2021F 2022F 2020F 2021F 2022F 2020F 2021F 2022F

Thu nhập lãi thuần 13,7% 13,5% 15,7% 11,8% 14,8% 17,4% 11,9% 15,2% 14,6% 13,7% 17,7% 15,3% 4,0% 18,0% 21,0% 23,8% 24,1% 23,5% -1,0% 17,1% 20,3%

Thu nhập ngoài lãi 33,6% 31,8% 35,0% 24,6% 21,3% 17,8% 12,7% -0,8% 15,7% 19,5% 17,8% 12,7% 12,3% 27,6% 12,1% 16,7% 21,5% 19,5% 23,8% 22,9% 18,9%

Tổng thu nhập hoạt động 18,5% 18,5% 21,6% 15,2% 16,7% 17,5% 12,1% 11,2% 14,8% 15,6% 17,7% 14,4% 5,0% 19,2% 19,6% 22,1% 23,5% 22,6% 0,7% 17,6% 20,2%

Chi phí hoạt động 23,3% 18,5% 21,6% 19,8% 16,7% 17,5% 8,6% 9,0% 14,8% 16,5% 17,7% 11,1% 8,2% 15,8% 19,6% 27,4% 23,5% 22,6% -0,9% 17,6% 18,2%

LN trước dự phòng (PPOP) 16,0% 18,5% 21,6% 12,3% 16,7% 17,5% 15,8% 13,5% 14,8% 15,0% 17,7% 16,2% 3,3% 21,1% 19,6% 18,2% 23,5% 22,6% 3,3% 17,6% 23,3%

Chi phí dự phòng (% PPOP) 23,7% 24,9% 27,5% 33,1% 34,3% 34,2% 9,4% 10,5% 10,2% 14,3% 15,5% 15,9% 58,4% 57,4% 57,1% 21,0% 24,6% 27,7% 25,4% 21,8% 23,4%

LN trước thuế 14,5% 16,7% 17,4% 11,8% 14,5% 17,7% 8,7% 12,2% 15,1% 5,7% 16,0% 15,6% 0,1% 23,8% 20,5% 7,9% 17,8% 17,7% -6,4% 23,2% 20,7%

LN ròng 14,3% 16,7% 17,4% 11,3% 14,5% 17,7% 8,7% 12,2% 15,1% 6,4% 16,0% 15,3% 0,1% 23,8% 20,5% 7,9% 17,8% 17,7% -6,4% 23,2% 20,7%

Cá c  c h ỉ số c hính

Tăng trưởng cho vay 13,0% 14,0% 15,0% 13,0% 14,0% 14,0% 12,0% 14,0% 14,0% 12,2% 14,9% 14,8% 7,4% 17,6% 16,2% 18,0% 23,0% 22,0% 10,0% 14,0% 15,0%

Tăng trưởng huy động 12,0% 13,0% 14,0% 11,0% 13,0% 13,5% 13,0% 14,0% 14,5% 11,0% 14,0% 15,0% 15,8% 18,1% 18,9% 20,0% 25,0% 25,0% 8,0% 15,0% 16,0%

Tỷ lệ nợ xấu NPL 1,0% 1,2% 1,4% 1,2% 1,6% 1,6% 0,6% 0,6% 0,6% 1,6% 1,7% 1,5% 3,4% 3,5% 3,1% 2,3% 2,5% 2,4% 1,6% 1,6% 1,4%

Tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) 155,8% 137,8% 141,7% 98,1% 81,4% 85,2% 154,7% 149,8% 155,0% 85,1% 81,5% 87,2% 51,2% 45,7% 59,8% 46,1% 48,8% 62,3% 83,1% 86,5% 96,3%

Chi phí tín dụng 1,1% 1,2% 1,4% 2,1% 2,2% 2,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,9% 1,0% 1,1% 5,4% 5,7% 5,8% 0,8% 1,0% 1,1% 0,4% 0,4% 0,5%

Tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) 79,8% 80,5% 81,3% 73,3% 74,6% 75,6% 77,4% 78,3% 78,8% 76,6% 78,1% 79,1% 77,9% 78,8% 78,8% 78,1% 77,9% 77,8% 79,7% 79,8% 80,0%

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 36,0% 36,0% 36,0% 41,0% 41,0% 41,0% 50,0% 49,0% 49,0% 35,0% 35,0% 34,0% 35,0% 34,0% 34,0% 44,0% 44,0% 44,0% 61,0% 61,0% 60,0%

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 9,4% 10,0% 10,5% 10,8% 10,9% 11,2% 11,7% 11,9% 12,0% 15,2% 15,5% 15,7% 11,2% 11,8% 12,1% 9,9% 10,1% 9,9% 8,5% 8,4% 8,3%

ROA 1,6% 1,7% 1,8% 2,0% 2,0% 2,1% 1,6% 1,6% 1,6% 2,6% 2,7% 2,8% 2,1% 2,3% 2,4% 1,8% 1,7% 1,7% 0,7% 0,8% 0,9%

ROE 23,6% 22,7% 22,0% 20,5% 19,4% 19,3% 21,6% 20,4% 19,6% 16,0% 15,8% 15,6% 17,8% 18,4% 18,4% 23,6% 22,4% 21,4% 11,2% 12,2% 13,0%

LPBVCB MBB ACB TCB VPB VIB

Full pageTwo thirdsHalf pageOne third
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Chúng tôi hạ đánh giá ngành thành Trung Lập, vì giá 
cổ phiếu các ngân hàng đã gần giá trị hợp lý 

Sự bùng phát trở lại của Covid-19 vào cuối tháng 7/2020 khiến thị trường chứng 

khoán Việt Nam rùng mình, nhưng giá cổ phiếu của các ngân hàng vẫn ổn định 

so với tháng 3/2020 nhờ vào kinh nghiệm của Việt Nam trong việc kiểm soát sự 

bùng phát đại dịch. Để đối phó với làn sóng thứ hai, Chính phủ ngay lập tức thực 

hiện giãn cách xã hội đối với các địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời 

duy trì hoạt động kinh doanh bình thường ở các thành phố khác. Chúng tôi hy 

vọng sự bùng phát sẽ được kiểm soát vào cuối Q3/20. Trong Q4/20-2021F  tín 

dụng phục hồi tăng trưởng, tổng thu nhập hoạt động cải thiện và trích lập dự 

phòng tốt sẽ cho phép các ngân hàng giải quyết nợ xấu đang gia tăng. Chúng tôi 

dự báo lợi nhuận ròng của các ngân hàng sẽ phục hồi trong năm 2021, mặc dù 

với tỷ lệ phục hồi sẽ khác nhau giữa các ngân hàng. 

Hiện tại, giá cổ phiếu của các ngân hàng chúng tôi đang theo dõi đã phục hồi 

khoảng 32%-85% kể từ mức thấp nhất vào cuối Q1/20, đánh bại mức phục hồi 

của VN-INDEX là 36,1%, và dần quay lại mức cuối năm 2019. Chúng tôi tin rằng 

giá cổ phiếu của các ngân hàng đã gần về giá trị hợp lý. Do đó, chúng tôi hạ đánh 

giá ngành ngân hàng xuống Trung Lập. 
 

Hình 18: VN-INDEX và cổ phiếu của các ngân hàng mà chúng tôi theo dõi đang phục 

hồi, dần quay lại mức cuối năm 2019. 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY, BLOOMBERG 
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Hình 19: So sánh với các ngân hàng trong khu vực 

 
GIÁ TẠI NGÀY 18/09/2020    

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

(bản tệ) (bản tệ)

(Triệu 

US$) 2020 2021 2020 2021 % 2020 2021

Agricultural Bank of China 1288 HK KHẢ QUAN 2,5 3,6 159.671 0,4 0,4 3,9 3,7 3,1% 10,9% 10,7%

Bank of China 3988 HK KHẢ QUAN 2,5 3,6 127.254 0,4 0,3 3,9 3,6 2,1% 9,8% 9,7%

China Merchants Bank 3968 HK KHẢ QUAN 39,1 45,3 139.284 1,3 1,2 8,8 7,6 14,0% 16,1% 16,5%

Bank of Communications 3328 HK KHẢ QUAN 3,9 5,4 44.613 0,3 0,3 3,6 3,4 3,5% 9,7% 9,8%

Trung bình NH Trung Quốc 0,6 0,6 5,0 4,6 5,7% 11,6% 11,7%

ICICI Bank ICICIBC IN KHẢ QUAN 374,7 465,0 35.142 2,0 1,8 18,4 15,1 22,5% 11,1% 12,4%

Axis Bank AXSB IN KHẢ QUAN 446,0 630,0 18.560 1,4 1,2 17,9 10,6 106,6% 8,2% 12,3%

Indusind Bank IIB IN KHẢ QUAN 621,7 675,0 5.864 1,2 1,0 9,4 8,1 14,1% 12,9% 13,5%

Yes Bank YES IN KHẢ QUAN 14,3 100,0 4.859 0,1 0,1 2,1 1,0 28,3% 6,1% 11,9%

Trung bình NH Ấn Độ 1,2 1,0 11,9 8,7 42,9% 9,6% 12,5%

Bank Central Asia BBCA IJ KHẢ QUAN 28.750 37.900 47.755 4,1 3,6 31,1 24,0 8,6% 13,0% 15,8%

Bank Rakyat Indonesia BBRI IJ KHẢ QUAN 3.260 4.000 27.091 2,1 1,9 18,1 12,2 7,1% 11,2% 16,4%

Bank Mandiri BMRI IJ KHẢ QUAN 5.650 7.100 17.764 1,4 1,3 16,8 9,6 8,8% 8,0% 14,0%

Bank Negara Indonesia BBNI IJ KHẢ QUAN 4.870 6.300 6.119 0,9 0,8 37,3 7,6 8,1% 2,2% 11,1%

Trung bình NH Indonesia 2,1 1,9 25,8 13,3 8,2% 8,6% 14,3%

Malayan Banking Bhd MAY MK TRUNG LẬP 7,5 7,0 20.399 1,1 1,1 13,3 11,3 -1,4% 8,0% 9,6%

Public Bank Bhd PBK MK KHẢ QUAN 16,7 18,9 15.686 1,4 1,3 14,8 13,2 0,4% 9,8% 10,3%

Hong Leong Bank HLBK MK TRUNG LẬP 14,8 13,6 7.763 1,1 1,0 12,5 11,7 6,7% 9,3% 9,1%

BIMB Holdings BIMB MK
KÉM KHẢ 

QUAN
3,5 3,2 1.531 1,0 0,9 10,4 10,5 -7,2% 9,8% 9,2%

Trung bình NH Malaysia 1,2 1,1 12,8 11,6 -0,4% 9,2% 9,6%

Kasikornbank KBANK TB TRUNG LẬP 79,8 94,0 6.079 0,5 0,4 9,9 8,6 -7,9% 6,1% 6,7%

Siam Commercial Bank SCB TB TRUNG LẬP 68,5 73,0 7.483 0,6 0,6 9,4 11,7 -8,5% 7,5% 5,9%

Bangkok Bank BBL TB TRUNG LẬP 100,0 113,0 6.141 0,4 0,4 10,8 9,9 -9,1% 5,1% 5,4%

Kiatnakin Bank KKP TB TRUNG LẬP 38,0 41,0 1.035 0,7 0,7 8,3 7,0 -2,5% 10,7% 12,4%

Trung bình NH Thái Lan 0,5 0,5 9,6 9,3 -7,0% 7,4% 7,6%

Vietcombank VCB VN TRUNG LẬP 82.900 86.200 13.271 3,1 2,6 14,5 12,5 16,1% 23,6% 22,7%

Techcombank TCB VN KHẢ QUAN 21.400 27.400 3.233 1,0 0,9 7,0 6,0 12,5% 16,0% 15,8%

Vietnam Prosperity JSC Bank VPB VN TRUNG LẬP 23.000 25.000 2.420 1,1 0,9 6,8 5,5 15,5% 17,8% 18,4%

Military Commercial Joint Stock Bank MBB VN KHẢ QUAN 18.100 26.200 1.884 0,9 0,8 5,0 4,4 13,3% 20,5% 19,4%

Asia Commercial Joint Stock Bank ACB VN KHẢ QUAN 21.200 22.300 1.978 1,1 0,9 5,4 4,8 11,6% 21,6% 20,4%

Lien Viet Post Bank LPB VN TRUNG LẬP 10.100 11.000 420 0,7 0,6 8,5 7,2 11,2% 11,3% 11,9%

Vietnam International Bank VIB VN KHẢ QUAN 23.500 26.300 924 1,3 1,1 6,0 5,1 13,9% 23,6% 22,4%

Trung bình NH Việt Nam 1,3 1,1 7,6 6,5 13,4% 19,2% 18,7%

Trung bình NH Việt Nam - trừ VCB 1,0 0,9 6,4 5,5 13,0% 18,5% 18,1%

Trung bình NH khu vực 1,2 1,0 12,1 9,0 10,5% 10,9% 12,4%

P/BV (x) P/E (x) ROE (%)
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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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