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NGÀNH NGÂN HÀNG 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 6.063 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 140.771 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 4.022 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 

55,8/30,6 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 966.806 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

1,99 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 46,13 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 17,98 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 95,28 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ (%) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 
BIDV được thành lập vào năm 1957 dưới tên Ngân hàng Xây dựng Việt 
Nam. Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
vào năm 1990 và trở thành ngân hàng thương mại vào năm 1995. BIDV 
phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2011 và chính 
thức chuyển thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với 
vốn điều lệ là 23.012 tỷ đồng vào năm 2012. Ngân hàng niêm yết tại 
HSX vào năm 2014. Tổng tài sản đạt 725 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu 
năm 2015 sau khi sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng 
bằng sông Cửu Long, và mở rộng thành công mạng lưới chi nhánh lên 
180 chi nhánh vào 798 phòng giao dịch. 

 

 
CẬP NHẬT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

Tối ưu hóa quy trình ngân hàng, sẵn sàng chuyển sang 
chương mới  
Gần đây Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSE) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường 
niên năm 2020. Dưới đây là những điểm chính:   

• Thanh lý trái phiếu VAMC: Trong 2 tháng đầu năm 2020, ngân hàng đã hoàn thành việc trích lập dự 
phòng và thanh lý hết các trái phiếu VAMC còn lại. 

• Kế hoạch năm 2020: Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và tiền gửi của khách hàng ở 
mức 9% YoY, phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước đề ra. Kế hoạch lợi 
nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt 12,5 nghìn tỷ đồng (+14,9% YoY). Kết quả này dựa trên 
kịch bản dịch bệnh Covid-19 sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 3/2020. 

• Tác động của dịch Covid-19: Tính đến cuối tháng 2/2020, tổng tín dụng và tiền gửi giảm -2% YTD 
và -1,6% YTD, do tính mùa vụ và dịch Covid-19 bùng phát, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cả cung 
và cầu của nền kinh tế.  

• BID hiện tại có 140 nghìn tỷ đồng dư nợ tín dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành 
bị tác động mạnh nhất của dịch bệnh, chiếm 12,3% tổng tín dụng. BID đã đưa ra gói tín dụng ưu đãi 
để hỗ trợ cho các khách hàng này, bao gồm 22,3 nghìn tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp (từ 
ngày 21/2/2020 đến 30/6/2020) và 5 nghìn tỷ đồng cho khách hàng cá nhân (từ 14/2/2020 đến 
30/4/2020). Trong dài hạn, BID cam kết mở rộng gói vay hỗ trợ lên 120 nghìn tỷ đồng tương đương 
tỷ trọng 42% trong tổng gói tín dụng hỗ trợ 285 nghìn tỷ đồng do 25 ngân hàng lớn nhất cung cấp. 
BID cũng miễn và cắt giảm các loại phí giao dịch trực tuyến để giảm tác động của virus Covid-19 
lên nền kinh tế. 

• Trả cổ tức: BID có kế hoạch trả 7% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2019, sau khi đã thực hiện chi 
trả 7% cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2017 và 2018 vừa qua. Điều này sẽ nâng vốn điều lệ tăng thêm 
2.815 tỷ đồng 

• Tăng vốn: BID có kế hoạch phát hành thêm 3.415 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 8,5% trước khi tăng 
vốn hay 7,83% giá trị công ty sau khi tăng vốn (trước khi thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 
là 7%). Kế hoạch tăng vốn mới sẽ được thực hiện bằng cách đấu giá công khai (cổ phiếu sẽ không 
bị hạn chế giao dịch) hoặc phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức (cổ phiếu bị hạn chế giao 
dịch 1 năm). Thời gian dự kiến sẽ là vào nửa cuối năm 2020, theo ý kiến chấp thuận của cơ quan 
nhà nước. Chúng tôi chưa đưa kế hoạch này vào mô hình lợi nhuận của chúng tôi. 

• Với thông tin mới về gói hỗ trợ tín dụng được cam kết cho các doanh nghiệp SME và tổ chức trị giá 
120 nghìn tỷ đồng như đề cập ở trên, chúng tôi điều chỉnh ước tính lợi nhuận của ngân hàng trong 
năm 2020 dựa theo 2 kịch bản. Đối với kịch bản cơ sở, với giả định dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát 
trong nửa đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước tính đạt 13,07 nghìn tỷ đồng (+20,2% 
YoY), giảm 6,7% so với dự báo trước đây của chúng tôi. 

• Mặc dù chúng tôi chưa đưa kế hoạch tăng vốn vào mô hình lợi nhuận, nhưng chúng tôi vẫn tính vào 
định giá. Chúng tôi điều chỉnh giảm giả định giá phát hành xuống 35.000 đồng/cp (từ giá 45.000 
đồng/cp) do tăng trưởng lợi nhuận dự báo giảm. Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm P/B mục tiêu xuống 
2 lần (từ 2,5 lần) trong kịch bản cơ sở do tâm lý thị trường yếu hơn sau khi dịch virus bùng phát. 

Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 42.200 đồng/cp (trước đây là 53.300 đồng/cp), với triển vọng tăng 
giá là 28,7% so với mức giá ngày 16/3/2020 là 32.800 đồng/cp, chúng tôi nâng khuyến nghị cổ phiếu BID 
lên KHẢ QUAN (từ Phù hợp thị trường).  

 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 42.200 đồng/cp 
Giá hiện tại: 34.550 đồng/cp 

 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSE) 
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Gần đây Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSE) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2020. Năm nay ước tính là một năm bước ngoặt đối với BID, cùng với kế hoạch thay đổi chiến lược trong 
hoạt động, cụ thể như sau:   

Các chỉ tiêu kinh doanh chính 

Tỷ đồng 2018 2019 % YoY 2020P % YoY 
Tổng tài sản 1.312.866 1.490.105 13,5% 1.586.000 6,44% 
Tổng tín dụng 1.014.193 1.134.430 11,9% 1.236.529 9,00% 
Huy động từ khách hàng 1.053.382 1.187.162 12,7% 1.294.007 9,00% 
Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,90% 1,74%  < 1,6%  

Vốn điều lệ 34.187 40.220 17,6% 45.549 13,25% 
Vốn chủ sở hữu 51.442 74.648 45,1%   

Lợi nhuận trước thuế 9.391 10.876 15,8% 12.500 14,93% 
ROAA 0,58% 0,61%    

ROAE 14,96% 13,46%    

Cổ tức tiền mặt 7% 0%    

Cổ tức cổ phiếu 0% 7%    

Nguồn: BID, SSI Research 

Cập nhật năm 2019: đẩy mạnh số hóa và ngân hàng bán lẻ 

• Ngân hàng bán lẻ phát triển mạnh, với cơ sở khách hàng cá nhân vững vàng ở mức 10,4 triệu khách hàng, 
tăng +15% YoY. Cho vay bán lẻ chiếm 34% trong dư nợ cho vay của ngân hàng (so với 31,6% vào năm 
2018 và 35% trong 2T2020). BID có kế hoạch tăng hoạt động ngân hàng bán lẻ, với mục tiêu tập trung vào 
khách hàng có rủi ro thấp và sản phẩm tốn ít chi phí an toàn vốn. Trong mảng khách hàng doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (SME), số lượng khách hàng SME đạt 290.000 khách hàng, tăng +8,7% YoY, chiếm 40% tổng số 
doanh nghiệp SME trên cả nước. Các lĩnh vực có tăng trưởng cho vay cao hơn mức trung bình bao gồm 
doanh nghiệp xuất khẩu (+20% YoY), phát triển nông nghiệp nông thôn (+17,6% YoY) và doanh nghiệp 
công nghệ cao (+27,6% YoY), … 

• Năm 2019, BID bắt đầu triển khai kế hoạch phát triển ngân hàng số đến năm 2025. Đến cuối năm 2019, số 
lượng khách hàng trực tuyến đạt hơn 5 triệu khách. Số lượng giao dịch trực tuyến là 140 triệu giao dịch, tăng 
+70% YoY và gấp bảy lần năm 2016, nâng tỷ lệ giao dịch trực tuyến từ 9% năm 2015 lên 38% năm 2019. 
Tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với một số ngân hàng tư nhân như TCB (80%). 

• BID đã phát hành hơn 19 nghìn tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2 trong năm 2019 để cải thiện CAR theo 
Basel II ở mức 8,77%. BID được Ngân hàng Nhà nước ghi nhận là ngân hàng tuân thủ Basel II trước thời hạn, 
kể từ ngày 1/12/2019.  

Thanh lý trái phiếu VAMC: Tính đến cuối năm 2019, BID còn 9,3 nghìn tỷ đồng dư nợ trái phiếu VAMC, trong đó 
đã trích lập dự phòng 6,35 nghìn tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm 2020, ngân hàng đã hoàn thành việc trích lập 
dự phòng và thanh lý hết các trái phiếu VAMC còn lại. 

Kế hoạch năm 2020: Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và tiền gửi của khách hàng ở mức 9% YoY, 
phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước đề ra. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 
năm 2020 đạt 12,5 nghìn tỷ đồng (+14,9% YoY). Kết quả này dựa trên kịch bản dịch bệnh Covid-19 sẽ được 
kiểm soát vào cuối tháng 3/2020. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế có thể điều chỉnh giảm nếu dịch bệnh diễn biến 
lâu hơn. Trong trường hợp này, BID sẽ xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch 2020 nếu cần thiết. 

 



SSI – RESEARCH TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
 

Trang  3 

 

Biểu đồ: Số lượng khách hàng cá nhân của các ngân hàng, năm 
2019 (triệu khách) 

Biểu đồ: Dư nợ cho vay theo loại khách hàng 

  

Nguồn: BID, SSI Research  

Tác động của dịch Covid-19: Tính đến cuối tháng 2/2020, tổng tín dụng và tiền gửi giảm -2% YTD và -1,6% YTD, 
do tính mùa vụ và dịch Covid-19 bùng phát, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cả cung và cầu của nền kinh tế. Thu 
nhập hoạt động trước dự phòng (PPOP) trong giai đoạn này đạt 5,7 nghìn tỷ đồng, +15% YoY, hoàn thành 16,8% 
kế hoạch năm. 

Gần đây, BID đã liên tục rà soát hồ sơ khách hàng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Ngân hàng 
cho biết 8 lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm Chăm sóc sức khỏe, Khách sạn, Vận tải, Thương mại, 
Đầu tư, Bán lẻ, Nhượng quyền thương mại, và Tài chính & Ngân hàng. 

Theo tính toán sơ bộ, các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành bị tác động mạnh nhất của dịch bệnh bao 
gồm Hàng không, Dịch vụ lữ hành, Khách sạn, Nhà hàng, Nông nghiệp và Xuất khẩu (XK đến các thị trường bị 
dịch bệnh nghiêm trọng). Tổng dư nợ cho vay các doanh nghiệp này là 140 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tín 
dụng. BID đã đưa ra gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ cho các khách hàng này, bao gồm 22,3 nghìn tỷ đồng cho khách 
hàng doanh nghiệp (từ ngày 21/2/2020 đến 30/6/2020) và 5 nghìn tỷ đồng cho khách hàng cá nhân (từ 14/2/2020 
đến 30/4/2020). Trong dài hạn, BID cam kết mở rộng gói vay hỗ trợ lên 120 nghìn tỷ đồng tương đương tỷ trọng 
42% trong tổng gói tín dụng hỗ trợ 285 nghìn tỷ đồng do 25 ngân hàng lớn nhất cung cấp. BID cũng miễn và cắt 
giảm các loại phí giao dịch trực tuyến để giảm tác động của virus Covid-19 lên nền kinh tế. 

Trả cổ tức: BID có kế hoạch trả 7% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2019, sau khi đã thực hiện chi trả 7% cổ tức 
bằng tiền mặt cho năm 2017 và 2018 vừa qua. Điều này sẽ nâng vốn điều lệ tăng thêm 2.815 tỷ đồng. 

Tăng vốn: CAR theo Basell II cuối năm 2019 đạt 8,77%, chỉ cao hơn một chút so với mức quy định tối thiếu 8%. 
Do đó, BID có kế hoạch phát hành thêm 3.415 tỷ đồng vốn mới, tương đương tỷ lệ 8,5% trước khi tăng vốn hay 
7,83% giá trị công ty sau khi tăng vốn (trước khi thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 là 7%). Kế hoạch 
tăng vốn mới sẽ được thực hiện bằng cách đấu giá công khai (cổ phiếu sẽ không bị hạn chế giao dịch) hoặc phát 
hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức (cổ phiếu bị hạn chế giao dịch 1 năm). Thời gian dự kiến sẽ là vào nửa 
cuối năm 2020, theo ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước. Chúng tôi chưa đưa kế hoạch này vào mô hình lợi 
nhuận của chúng tôi. 

Bên cạnh đó, BID gần đây đã được phê duyệt việc phát hành 40 nghìn tỷ đồng trái phiếu vào năm 2020, trong đó 
tối thiểu 20 nghìn tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2. Kế hoạch phát hành trái phiếu bổ sung vốn cấp 2 cũng 
phụ thuộc vào việc phát hành vốn cấp 1, như đã đề cập ở trên. 
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Đối tác đầu tư chiến lược KEB Hana Bank: BID sẽ hợp tác chặt chẽ với KEB Hana Bank trong sáu lĩnh vực, bao 
gồm (i) quản lý chiến lược phát triển, (ii) CNTT và ngân hàng số, (iii) ngân hàng bán lẻ, (iv) phân hóa tài sản sinh 
lãi , (v) quản trị rủi ro và (vi) đào tạo và phát triển nhân sự. 

Biểu đồ: Tăng trưởng tín dụng và huy động (% YoY) Biểu đồ: Chi phí tín dụng và Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) (%) 

  

Nguồn: BID, SSI Research  

 

Biểu đồ: NIM và CIR (%) Biểu đồ: Các chỉ số sinh lời (%) 

  

Nguồn: BID, SSI Research  

Dự báo 2020 

Dựa trên thông tin mới về các gói tín dụng hỗ trợ cam kết cho doanh nghiệp SME và công ty đủ điều kiện với tổng 
trị giá 120 nghìn tỷ đồng (với 20 nghìn tỷ đồng và 100 triệu USD triển khai trong giai đoạn đầu từ ngày 21/2/2020), 
chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận 2020 cho ngân hàng như sau: 
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Bảng điều chỉnh lợi nhuận – Kịch bản cơ sở: Dịch bệnh Covid-19 sẽ được kiểm soát trong 6T2020 

Tỷ đồng 
Dự báo 
hiện tại 

Dự báo 
trước đó 

% thay 
đổi 

Lý do 

Thu nhập lãi ròng 38.115 39.824 -4,3% 
Tăng trưởng tín dụng giảm (8,2% YoY so với dự báo trước là 14,3% YoY) và lãi suất cho 
vay trung bình giảm (-13 bps) do gói hỗ trợ tín dụng trước dịch bệnh Corona virus. NIM 
giảm -5 bps còn 2,59%. 

Thu nhập ngoài lãi 11.485 11.932 -3,7% 
Thu nhập lãi ròng giảm do miễn phí giao dịch trực tuyến gần đây và số lượng giao dịch 
thanh toán giảm 

Tổng thu nhập hoạt động 49.601 51.756 -4,2%  

Chi phí hoạt động 17.757 18.632 -4,7%  

Chi phí dự phòng 18.772 19.114 -1,8% 
Chi phí tín dụng tăng với các giả định thận trọng hơn khi tỷ lệ nợ xấu mới hình thành tăng 
và tăng trích lập dự phòng trái phiếu VAMC 

Lợi nhuận trước thuế 13.072 14.010 -6,7%   

Nguồn: SSI dự báo 

Bảng điều chỉnh lợi nhuận – Kịch bản xấu nhất: Covid-19 tiếp diễn đến cuối năm 2020 

Tỷ đồng 
Dự báo hiện 

tại 
Dự báo 

trước đó 
% thay 

đổi 
Lý do 

Thu nhập lãi ròng 37.969 39.824 -4,7% 
Tăng trưởng tín dụng giảm (6% YoY so với dự báo trước là 14,3% YoY) và lãi suất cho 
vay trung bình giảm (-18 bps) do gói hỗ trợ tín dụng trước dịch bệnh Corona virus. NIM 
giảm -5 bps mặc dù lãi suất huy động giảm -5 bps. 

Thu nhập ngoài lãi 11.361 11.932 -4,8% 
Thu nhập lãi ròng giảm do miễn phí giao dịch trực tuyến gần đây và số lượng giao dịch 
thanh toán giảm 

Tổng thu nhập hoạt động 49.330 51.756 -4,7%  

Chi phí hoạt động 17.660 18.632 -5,2%  

Chi phí dự phòng 19.799 19.114 3,6% 
Chi phí tín dụng tăng với các giả định thận trọng hơn khi tỷ lệ nợ xấu mới hình thành 
tăng và tăng trích lập dự phòng trái phiếu VAMC 

Lợi nhuận trước thuế 11.871 14.010 -15,3%   

Nguồn: SSI dự báo 

Nhìn chung, chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế 2020 là 13,07 nghìn tỷ đồng, +20,2% YoY đối với kịch bản cơ 
sở và 11,87 nghìn tỷ đồng, +9,1% YoY đối với kịch bản xấu nhất. Chúng tôi ước tính BVPS 2020 trước tăng vốn 
là 19.926 đồng và 19.689 đồng. 

Định giá và Quan điểm đầu tư 

Mặc dù chúng tôi không đưa kế hoạch tăng vốn vào mô hình lợi nhuận, chúng tôi có đưa vào định giá. Chúng tôi 
điều chỉnh giảm giả định giá phát hành còn 35.000 đồng/cổ phiếu (từ 45.000 đồng/cổ phiếu trước đó) do dự báo 
tăng trưởng lợi nhuận giảm. Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm PB mục tiêu còn 2 lần (từ 2,5 lần) trong kịch bản cơ 
sở và 1,8 lần (từ 2,5 lần) trong kịch bản xấu nhất, do tâm lý thị trường yếu hơn sau khi dịch bệnh bùng phát. 

Giá mục tiêu 1 năm được tính như sau: 

 Kịch bản cơ sở Kịch bản xấu nhất 
Giá phát hành 35.000 đồng/cp 35.000 đồng/cp 
BVPS 21.105 20.880 
P/B mục tiêu 2 1,8 
Giá mục tiêu 42.200 37.600 
Tăng 28,7% 14,6% 
Khuyến nghị Khả quan Phù hợp thị trường 
Giá đã điều chỉnh sau khi trả 7% cổ tức cổ phiếu trong năm 2019 39.700 35.300 

Nguồn: SSI dự báo 
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Trong kịch bản cơ sở, giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi là 42.200 đồng/cp (trước đó là 53.300 đồng/cp), tăng 
28,7% so với mức giá ngày 16/3/2020 là 32.800 đồng/cp, chúng tôi điều chỉnh tăng khuyến nghị lên KHẢ QUAN 
(từ Phù hợp thị trường). 

Sau khi trả 7% cổ tức cổ phiếu trên mệnh giá, giá mục tiêu 2020 điều chỉnh là 39.700 đồng/cp. 

Base-case scenario Kịch bản cơ sở 

Giá mục tiêu 
Giá phát hành 

32.000 35.000 38.000 40.000 42.000 

PB mục tiêu 

1,5 31.300 31.700 32.000 32.200 32.500 
1,8 37.600 38.000 38.400 38.700 39.000 

2 41.700 42.200 42.700 43.000 43.300 
2,2 45.900 46.400 46.900 47.300 47.600 
2,5 52.200 52.800 53.400 53.700 54.100 

Worst-case scenario Kịch bản xấu nhất 

Giá mục tiêu 
Giá phát hành 

32.000 35.000 38.000 40.000 42.000 

PB mục tiêu 

1,5 31.000 31.300 31.700 31.900 32.200 
1,8 37.200 37.600 38.000 38.300 38.600 

2 41.300 41.800 42.200 42.600 42.900 
2,2 45.400 46.000 46.500 46.800 47.200 
2,5 51.600 52.200 52.800 53.200 53.600 

Nguồn: SSI dự báo 

Ghi chú: phần màu ghi là kịch bản cơ sở 

Rủi ro giảm giá cổ phiếu: Tăng trưởng tín dụng và NIM thấp hơn ước tính và nợ xấu mới hình thành cao hơn ước 
tính 

Yếu tố làm tăng giá cổ phiếu: Việc thoái vốn BIDV MetLife Insurance nhanh hơn ước tính. 
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Triê ̣u đồng 2016 2017 2018 2019 2020F 
Bảng cân đối kế toán      

+ Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 7,106,546 8,203,016 10,507,558 14,116,670 22,258,901 
+ Tiền gửi tại NHNN 36,710,770 29,418,564 50,185,159 135,255,429 62,749,048 
+ Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác 61,865,173 118,355,293 104,113,340 54,290,120 73,291,662 
+ Chứng khoán kinh doanh 10,018,960 9,613,772 673,639 6,346,190 7,599,862 
+ Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 0 193,703 79,755 92,130 92,130 
+ Cho vay khách hàng 713,632,772 855,535,525 976,334,471 1,102,493,985 1,192,015,703 
+ Chứng khoán đầu tư 144,412,972 146,477,353 133,188,297 138,122,423 177,358,073 
+ Đầu tư dài hạn 4,327,853 2,579,505 2,612,189 2,745,490 2,882,765 
+ Tài sản cố định 9,779,500 10,348,520 10,728,979 10,604,693 10,922,834 
+ Tài sản khác 18,526,089 21,558,592 24,442,862 26,037,625 28,119,675 
Tổng tài sản 1,006,380,635 1,202,283,843 1,312,866,249 1,490,104,755 1,577,290,652 
+ Các khoản nợ NHNN 43,392,135 77,535,398 105,297,399 108,760,008 103,322,008 
+ Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác 92,499,222 91,978,862 79,198,149 76,607,606 65,116,465 
+ Tiền gửi của khách hàng 726,021,696 859,985,173 989,671,155 1,114,231,270 1,206,712,465 
+ Các công cụ tài chính phái sinh và các nghĩa vụ tài chính khác 103,320 0 0 0 0 
+ Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro 11,361,960 11,722,727 12,296,196 12,386,421 12,386,421 
+ Phát hành giấy tờ có giá 66,642,041 83,738,429 39,991,361 62,772,362 64,027,809 
+ Các khoản nợ khác 22,245,299 28,489,244 31,922,333 37,580,806 42,466,311 
Tổng nợ phải trả 962,265,673 1,153,449,833 1,258,376,593 1,412,338,473 1,494,031,479 
+Vốn  34,304,553 34,369,933 34,396,605 54,780,413 54,780,413 
Vốn điều lệ 34,187,153 34,187,153 34,187,153 40,220,180 40,220,180 
Thặng dư vốn cổ phần 30,306 30,306 30,306 14,292,382 14,292,382 
Vốn khác 87,094 152,474 179,146 267,851 267,851 
+ Dự phòng 3,376,582 4,445,827 4,617,990 5,743,756 7,284,760 
+ Chênh lệch tỷ giá -111,569 53,523 156,581 125,582 125,582 
+ Chênh lệch định giá lại tài sản 0 0 0 0 0 
+ Lợi nhuận chưa phân phối 4,940,854 7,092,011 12,270,771 13,998,143 17,950,029 
Tổng vốn chủ sở hữu 42,510,420 45,961,294 51,441,947 74,647,894 80,140,785 
Lợi ích thuộc cổ đông thiểu số 1,604,586 2,872,716 3,047,709 3,118,388 3,118,388 
Tổng nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và lợi ích thuộc cổ đông thiểu số 1,006,380,679 1,202,283,843 1,312,866,249 1,490,104,755 1,577,290,652 

       

Tăng trưởng      

Huy động 25.8% 19.1% 9.1% 14.3% 8.0% 
Tín dụng 20.8% 19.3% 13.0% 11.9% 8.0% 
Tổng tài sản 18.3% 19.5% 9.2% 13.5% 5.9% 
Vốn chủ sở hữu 3.8% 8.1% 11.9% 45.1% 7.4% 
Thu nhập lãi thuần 21.3% 32.1% 12.2% 3.7% 5.9% 
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 23.2% 28.2% 13.4% 8.8% 3.0% 
Chi phí hoạt động 22.0% 14.6% 3.3% 7.9% 2.8% 
Lợi nhuận trước thuế 3.2% 12.4% 8.4% 15.8% 20.2% 
Lợi nhuận sau thuế 5.6% 11.5% 7.7% 15.8% 20.7% 
       

Định giá      

PE 11.16 22.48 19.40 28.75 16.94 
PB 1.18 2.36 1.99 2.74 1.76 
Tỷ lệ cổ tức/ thị giá 4.61% 2.08% 2.21% 0.00% 0.00% 
Giá trị sổ sách (đồng) 12,904 14,284 15,939 18,560 19,926 

Nguồn: Công ty, SSI dự báo 
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Triệu đồng 2016 2017 2018 2019 2020F 
Báo cáo kết quả kinh doanh      

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 62,600,277 78,628,515 89,839,125 100,764,283 108,434,189 
Chi phí lãi và các chi phí tương tự (39,165,682) (47,673,184) (55,118,277) (64,769,417) (70,318,706) 
Thu nhập lãi thuần 23,434,595 30,955,331 34,720,848 35,994,866 38,115,483 
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 4,490,151 5,611,617 6,788,718 7,891,251 8,680,376 
Chi phí hoạt động dịch vụ (1,981,011) (2,645,847) (3,233,616) (3,607,458) (4,123,179) 
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 2,509,140 2,965,770 3,555,102 4,283,793 4,557,197 
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 534,468 668,128 1,039,685 1,494,621 1,569,352 
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 455,425 481,615 645,456 325,504 179,027 
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 402,957 331,341 234,827 397,597 298,198 
Lãi thuần từ hoạt động khác 1,882,983 3,278,998 3,818,032 5,454,588 4,636,400 
Lãi thuần từ đầu tư vào công ty liên doanh/liên kết 1,214,488 335,537 242,006 214,485 245,209 
TỔNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 30,434,056 39,016,720 44,255,956 48,165,454 49,600,866 
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG (13,526,621) (15,504,237) (16,016,084) (17,280,178) (17,757,110) 
Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng 16,907,435 23,512,483 28,239,872 30,885,276 31,843,756 
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (9,198,824) (14,847,306) (18,848,455) (20,009,048) (18,772,098) 
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 7,708,611 8,665,177 9,391,417 10,876,228 13,071,659 
Thuế thu nhập doanh nghiệp (1,479,755) (1,719,591) (1,911,389) (2,211,335) (2,614,332) 
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 6,228,856 6,945,586 7,480,028 8,664,893 10,457,327 
Lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số (91,305) (158,876) (192,814) (178,342) (183,964) 
LỢI NHUẬN RÒNG  6,137,551 6,786,710 7,287,214 8,486,551 10,273,363 
EPS (đồng) 1,362 1,499 1,634 1,767 2,066 
Gia ́ trị sổ sách (đồng) 700 700 700 0 0 
Tỷ lệ cổ tức cổ phiếu 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
      

Nhu cầu vốn      

Hệ số an toàn vốn- CAR (*) 10.4% 10.9% 8.0% 8.8% 9.0% 
Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu 4.2% 3.8% 3.9% 5.0% 5.1% 

      

Chất lượng tài sản      

Tỷ lệ nợ xấu 1.99% 1.62% 1.90% 1.74% 1.84% 
Tỷ lệ dự phòng nợ xấu 70% 81% 66% 74% 74% 
      

Hệ số về quản lý      

Tỷ lệ chi phí/thu nhập - CIR 44.4% 39.7% 36.2% 35.9% 35.8% 
Lãi thuần từ HĐKD trên mỗi nhân viên 1,213 1,568 1,741 1,864 1,888 
Lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên 307 348 370 421 498 
Lãi thuần từ HĐKD trên mỗi chi nhánh/PGD 30,193 37,301 41,633 45,311 46,226 
Lợi nhuận trước thuế trên mỗi chi nhánh/PGD 7,647 8,284 8,835 10,232 12,182 
      

Lợi nhuận      

Hệ số chênh lệch lãi thuần - NIM 2.73% 2.97% 2.90% 2.67% 2.59% 
Thu nhập ngoài lãi/Lãi thuần từ HĐKD 23.00% 20.66% 21.55% 25.27% 23.16% 
ROA - trung bình 0.66% 0.61% 0.58% 0.61% 0.67% 
ROE - trung bình  14.71% 15.34% 14.96% 13.46% 13.27% 

      

Thanh khoản      

Tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động - LDR 85.0% 86.6% 86.0% 88.0% 88.3% 

Nguồn: Công ty, SSI dự báo 

Lưu ý: (*) CAR Basel I trong giai đoạn 2016-2018, CAR Basel II trong giai đoạn 2019-2020 
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1. KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 

2. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Hoàng Việt Phương Giám đốc Trung tâm phân tích và tư vấ đầu tư phuonghv@ssi.com.vn 

Phạm Lưu Hung Phó GĐ Trung tâm phân tích và tư vấ đầu tư hungpl@ssi.com.vn 

Nguyễn Thị Thùy Linh Trưởng phòng phân tích, Trung tâm phân tích và tư vấ đầu tư  linhntt1@ssi.com.vn 
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