
Trang 1

KHẢ QUAN KHI KINH TẾ DẦN PHỤC HỒI (VCB, ACB, CTG, HDB, MBB)

Tín hiệu khả quan đối với ngành ngân hàng:

Kỳ hạn DS (Tỷ đ) LSBQ %

Qua đêm          35.44 2.55%

1 Tuần            4.51 2.72%

2 Tuần            1.96 2.73%

1 Tháng             282 3.74%

3 Tháng             850 3.65%

6 Tháng               35 4.15%

9 Tháng               17 5.43%

(Nguồn: Ngân hàng nhà nước)

(Nguồn: Tổng hợp từ các công ty chứng khoán)

Tp.HCM, ngày 03/06/2020

Ngân hàng thương mại / Tổ chức tín dụng

* Theo Thông tư 41/2016/TT-Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài, 1/1/2020 là thời điểm tất cả các ngân hàng phải tuân thủ các quy định Basel II: có 18 nhà băng đã hoàn tất Basel II gồm 
Vietcombank, MB, Techcombank, ACB, VIB, MSB, HDBank, OCB, TPBank, VPBank, VietBank, Ngân hàng Bản Việt, SeABank, Nam A 
Bank, LienvietpostBank, Shinhan Bank, Standard Chartered Việt Nam, BIDV. 

Doanh nghiệp / Hộ gia 
đình / Cá nhân

Mua vào / bán ra 
những giấy tờ có 

giá (trái phiếu) 
của chính phủ 
trên thị trường.

Bắt buộc phải ký gửi tại 
NHTW một phần tổng tiền gửi 
tiết kiệm theo tỷ lệ quy định.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

Giao dịch tâp trung của thị trường tiền tệ (OMO) ở 
phân khúc tập qua đêm với giá trị 35,435 tỷ đồng.

* Lãi suất thị trường liên ngân hàng duy 
trì mức thấp với lượng thanh khoản lớn: 

CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH NGÂN HÀNG
Ngân hàng Trung Ương (NHTW) - Central Bank

CHỨC NĂNG TRUNG GIAN THANH TOÁN

Doanh nghiệp / 
Hộ gia đình / Cá 

nhân

NGÂN 
HÀNG

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICHỨC NĂNG TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

Người mua
Người trả tiền

(Công ty, tổ chức 
kinh tế, cá nhân

NGÂN 
HÀNG

Người thụ hưởng
Người bán

(Công ty, tổ chức kinh 
tế, cá nhân

1. Nghiệp vụ nhận tiền gửi (huy động vốn).
2. Nghiệp vụ tín dụng (cho vay).
3. Nghiệp vụ đầu tư.
4. Nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại 
(Mua/bán ngoại tệ, huy động ngoại tệ, 
thanh toán quốc tế).
5. Hoạt động dịch vụ khác.

* Theo thông tư 22/2019: Tỷ lệ tối đa chính thức của các 
khoản tiền gửi ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ giảm 
từ 40% hiện tại xuống còn 37% vào tháng 10/2020, 34% 

vào tháng 10/2021 và 30% từ tháng 10/2022 trở đi. 

* Ngân hàng tập trung xử lý nợ xấu của 
các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo an 
toàn hoạt động tiền tệ, ngân hàng. Đưa 
tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%, tỷ 
lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín 
dụng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ 
đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ 
xuống dưới 3%.
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Trang 2

KHẢ QUAN KHI KINH TẾ DẦN PHỤC HỒI (VCB, ACB, CTG, HDB, MBB) Tp.HCM, ngày 03/06/2020

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

(Nguồn: Tổng cục thống k ê, NHNN)

1 Hàng tiêu dùng thiết yếu
2 Hàng tiêu dùng không thiết yếu
3 Y tế
4 Tài chính
5 Công nghệ
6 Nguyên liệu cơ bản
7 Sản xuất
8 Vận tải
9 Năng lượng

10 Tiện ích
11 Kim loại quý

* Phân tích CHU KỲ KINH TẾ

* GDP bắt đầu phục hồi. * GDP đạt đỉnh.
* Sản xuất công nghiệp tăng. * Tín dụng tăng nóng.

* Lợi nhuận DN giảm.

* Lợi nhuận DN giảm mạnh.
* Doanh thu và lợi nhuận tăng.
* Tồn kho giảm.

* GDP bắt đầu giảm.* GDP giảm mạnh.
* Thất nghiệp tăng.
* Chi tiêu giảm.

* Chi tiêu tăng.

Giai đoạn 
dần suy thoái

Giai đoạn 
phục hồi

Giai đoạn 
tăng trưởng

Tâm điểm 
ngành: 
Nguyên liệu cơ 
bản, y tế, năng 
lượng, Điện, 
nước, kim loại 

Tâm điểm ngành : 
Nguyên liệu cơ 
bản, y tế, năng 
lượng, Điện, nước.

* Tín dụng tăng trở lại.

Tâm điểm ngành : Tài 
chính, xây dựng, BĐS, 
Hàng tiêu dùng, Nguyên 
liệu cơ bản, sản xuất, vận 
tải.

* Dựa vào chu kỳ kinh tế để có chiến lược đầu tư phù hợp cho từng ngàng nghề nhất định trong từng giao đoạn phát triển đặc trưng. 

Nguồn: Mc. Graw-Hill (1995), 
The S&P Guide to Sector Investing. 

Giai đoạn
suy thoái

* Thắt chặt tín dụng.

* Tín dụng cạn kiệt.

* Ngân hàng đáp ứng đủ chuẩn Base II đã nhanh chóng thực hiện tăng hệ số NIM thông qua các công ty tài chính con hay tăng tỷ lệ 
đầu tư chứng khoán. Bốn tiêu chuẩn Basel II: (i) ROE ở mức cao (> 25%); (ii) Nợ xấu ở mức thấp (NPL); (iii) Không còn dư nợ bán cho 
VAMC; (iv) Hệ số an toàn vốn (CAR) cao (> 9%).
Cuối năm 2019, NHNN hoãn lại quy 
định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 
(CAR) theo chuẩn Basel 2 đến 
01/01/2023.  (Đây đã là lần thứ hai 
NHNN phải hoãn áp dụng theo Basel 2). 
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay 
trung, dài hạn sẽ giảm từ mức 40% như 
hiện nay xuống chỉ còn 30% vào năm 
2024. Điều đáng lo lắng cho “sức khỏe” 
thực sự của các ngân hàng VN hiện nay. 
Bởi lẽ, trong khi các ngân hàng trong 
khu vực như Thái Lan, Indonesia hay 
Malaysia đã triển khai Basel 3 từ cách 
đây vài năm rồi, nhiều ngân hàng trong 
nước vẫn đang luẩn quẩn với Basel 2.

* Doanh thu và lợi nhuận 
tăng mạnh.

* Thất nghiệp giảm.

Tâm điểm ngành : Tài chính, 
Công nghệ, Hàng tiêu dùng, 
Sản xuất, vận tải.
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KHẢ QUAN KHI KINH TẾ DẦN PHỤC HỒI (VCB, ACB, CTG, HDB, MBB) Tp.HCM, ngày 03/06/2020

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

Chu kỳ Kinh tế Chu kỳ TTCK Ngành nghề bị ảnh hưởng (Nhà đầu tư không nên quan tâm đ ến)
Suy thoái Giảm sâu so với bình thường Tài chính, Hàng tiêu dùng không thiết yếu, Vận tải.
Dần phục hồi Tăng nhẹ so với bình thường Công nghệ, Sản xuất, Tiện ích.
Tăng trưởng Tăng mạnh so với bình thường Hàng tiêu dùng thiết yếu, Y tế, Nguyên liệu cơ bản, Năng lượng, Kim loại quý.
Dần suy thoái Giảm vừa so với bình thường Tài chính, Hàng tiêu dùng không thiết yếu, Vận tải.

(Nguồn: FNS Research tổng hợp)

(Nguồn: FNS Research tổng hợp)

* Định hướng của NHNN đối với các NHTM sẽ tiếp tục được thể hiện và duy trì trong năm 2020, tập trung vào chất lượng thay vì tăng dư 
nợ cho vay. Bởi vậy tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ tăng thấp hơn so với giai đoạn 2016-2017, và tương đương năm 2018-2019, kỳ 
vọng không quá 14% cho năm 2020. Với lợi thế riêng của từng ngân hàng dựa trên EPS và vốn chủ sở hữu để thực hiện phù hợp với 
tình hình chung của nền kinh tế để đảm bảo sự ổn định phát triển dài lâu của hệ thống ngân hàng.

* Theo số liệu thống kê thể hiện tốc độ tăng trưởng của quý I năm 2020 giảm so với các mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất kể từ năm 
2015 do ảnh hưởng mạnh của tình hình dịch bịch Covid-19. Ngoài ra mức tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán cũng giảm từ 2.54% 
của năm 2019 giảm về mức 1.55%. Hai tỷ trọng giảm cùng chiều giữa tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán.
* Quy định về tỷ lệ LDR và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn có thể tác động tới huy động vốn của các ngân hàng trong năm 
2020. Tỷ lệ LDR tối đa đã được NHNN đưa về một mức quy định chung 85% cho cả ngành ngân hàng, mặt khác, tỷ lệ vốn ngắn hạn 
cho vay trung dài hạn tối đa sẽ giảm từ 40% về 37% vào 1/10/2020. Điều này đòi hỏi một số NHTM đang có những tỷ lệ an toàn sát 
mức quy định thực hiện phương án điều chỉnh thích hợp về nguồn vốn huy động.

Tổng thể triển vọng phát triển của ngân h àng: chính sách tài khóa sẽ mở rộng hơn từ cuối năm 2020 và hỗ trợ trực tiếp cho tiêu dùng 
và đầu tư nội địa trong những năm tới. Theo kế hoạch ngân sách nhà nước sẽ tăng 8.2% chi đầu tư công trong năm 2021-2022, cao 
hơn mục tiêu tăng trưởng trong năm  nay là 6.1%. Sự gia tăng chi tiêu trong đầu tư công sẽ tập trung vào cải thiện cơ sở hạ tầng thông 
qua các dự án trọng tâm giúp cải thiện nền kinh tế thúc đẩy tổng chi tiêu trong nền kinh tế tạo động lực cho ngành ngân hàng phát triển 
mạnh cuối năm với định hướng với mức dự báo tăng trưởng tín dụng cho năm 2020 là 14%.
+ Nhóm I: Nhóm các ngân hàng đã hoàn thành việc xử lý nợ xấu tồn động (hoặc chiếm tỷ trọng nhỏ) như VCB, ACB, MBB, TCB … có 
lợi thế duy trì tăng trưởng trong dài hạn, vì không còn trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ tồn đọng giúp khoản lợi nhuận không bị 
giảm.
+ Nhóm II: Nhóm ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, đặc biệt các ngân hàng có nợ tồn động lớn như STB, SHB, BID … sẽ cần 
thêm thơi gian để trích lập dự phòng rủi ro. Trong trường hợp hoàn tất quá trình xử lý nợ thì cơ hội tăng trưởng mạnh trong những năm 
tiếp theo. 
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KHẢ QUAN KHI KINH TẾ DẦN PHỤC HỒI (VCB, ACB, CTG, HDB, MBB) Tp.HCM, ngày 03/06/2020

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

(Nguồn: FNS Research tổng hợp)

Mã CK Giá 1/6 Kháng cự Hỗ trợ PE 2019 PB 2019 EPS 2019 BVPS 2019 % ROE Số lượng CP LH
ACB 25,100  26,600      17,800  6.94       1.50         3,614        16,699         21.6% 1,662,737,277  
BID 41,450  48,000      33,000  19.50     2.15         2,125        19,307         11.0% 4,022,018,040  
CTG   23,500        27,800   17,200 9.23       1.17         2,546        20,110         12.7% 3,723,404,556  
EIB   17,450        18,900   14,700 24.89     1.37         701           12,747         5.5% 1,235,522,904  
HDB   24,950        30,000   17,300 6.09       1.20         4,098        20,776         19.7% 980,999,979     
LPB     7,900          9,000     5,600 4.82       0.61         1,638        12,877         12.7% 976,948,319     
MBB   17,850        23,600   13,600 5.39       1.09         3,311        16,366         20.2% 2,437,042,861  
BAB   18,300        18,400   17,300 15.87     1.52         1,153        12,023         9.6% 650,000,000     
SHB   14,100        18,000     5,000 7.02       0.92         2,009        15,377         13.1% 1,203,616,110  
STB   10,750        12,500     7,300 8.26       0.76         1,302        14,185         9.2% 1,885,215,716  
TCB   21,300        25,200   15,000 7.29       1.20         2,922        17,734         16.5% 3,500,139,962  
TPB   21,300        25,500   16,200 5.90       1.40         3,612        15,264         23.7% 856,589,206     
VCB   86,500        94,500   70,000 17.32     3.97         4,995        21,808         22.9% 3,708,877,448  
VIB   16,700        18,900   12,700 4.73       1.15         3,533        14,527         24.3% 924,491,395     
VPB   24,550        28,800   17,000 7.30       1.43         3,362        17,181         19.6% 2,456,748,366  

10.04     1.43        

(Nguồn: FNS Research tổng hợp)

Các khó khăn và rủi ro trong tương lai:
* Tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ tăng thấp hơn so với giai đoạn 2016-2017, và tương đương năm 2018-2019, kỳ vọng không quá 
14% cho năm 2020. Nhóm nợ vượt chuẩn và xu hướng cơ cấu nợ đang chuyển biến xấu trong kỳ ngắn hạn do khó khăn chung.
* Lãi suất huy động chung toàn ngành được dự báo chịu áp lực tăng nhƣng mức tăng kỳ vọng không lớn, tập trung tại các kỳ hạn dài từ 
12 tháng trở lên. 
* Lãi suất cho vay kỳ vọng sẽ có xu hướng giảm theo chủ trương hỗ trợ khách hàng vay trong điều kiện dịch Covid để giảm mức ảnh 
hưởng khó khăn của khách hàng và không có nhiều biến động và duy trì với mức giảm nhẹ so với thời kỳ trước. GDP quý I năm 2020 đã 
tăng thấp 3.82% và được dự báo GDP năm 2020 sẽ tăng trưởng thấp hơn dự báo rất nhiều.

So sánh Lợi nhuận sau thuế Quý 01.2020 của các ngân hàng thương mại so với Quý 01.2019 cho thấy:
* Các ngân hàng có lợi nhuận sau thuế Quý 01.2020 tăng so với cùng kỳ năm ngoái là: ACB (13%), HDB (14%), TCB (20%), TPB 
(19%), VIB (33%)và VPB (63%) với giá trị lần lượt là: 1,537.053 triệu đồng, 1.001.305 triệu đồng, 2.505.654 triệu đồng, 809.589 triệu 
đồng, 860.249 triệu đồng và 2.313.995 triệu đồng.
* Các ngân hàng có lợi nhuận sau thuế Quý 01.2020 giảm so với cùng kỳ năm ngoái là: BID (-29%), CTG (-5%), LKB (-23%), MBB (-
8%), BAB (-27%), STB (-7%) và VCB (-4%).
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KHẢ QUAN KHI KINH TẾ DẦN PHỤC HỒI (VCB, ACB, CTG, HDB, MBB) Tp.HCM, ngày 03/06/2020

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

Thông tin doanh nghi ệp Dữ liệu cổ phiếu
Ngày niêm yết HSX

Giá đóng c ửa 02/06/2020 (VNĐ) 86,500        
Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 64,500         
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 57,200         
SLCP lưu hành (Triệu CP) 3,708.88      
Sở hữu nước ngoài 23.8%
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) 320.82         

Vị thế doanh nghiệp Tỷ suất cổ tức 8%
Triển vọng Doanh nghiệp

Chỉ số tài chính 2017 2018 2019
  P/E 36             21                     14                
  P/B 5               4                       3                  
  EPS cơ bản 2,001        3,334                4,991           
  Giá trị sổ sách/CP 14,063      16,708              21,198         
  Tổng tài sản 1,035,293 1,074,027         1,222,719    

Chiến lược kinh doanh   Tổng cho vay KH 535,321    621,573            724,290       
  Vốn CSH/Nợ vay 5.4% 6.2% 7.1%
  Vốn CSH/Dư nợ cho vay 9.7% 9.8% 11.0%
  Vốn CSH/Tổng tài sản 5.1% 5.8% 6.6%
  ROE % 18.1% 25.5% 25.9%
  ROA % 1.0% 1.4% 1.6%
  Biên lãi ròng (NIM) 2.5% 2.8% 3.1%
  CP/Thu nhập (CIR) -40.4% -34.7% -34.6%
  Tỷ suất cổ tức 1.12% 1.12% 0.00%

Hỗ trợ Kháng cự EPS
Suy thoái 46,300      69,200              4,267           

Quan điểm đầu tư: Bình thường 57,800      86,500             5,334          
Tăng trưởng 63,670      95,100              5,867           

Top cổ đông lớn Khối lượng Tỷ lệ
Nghiêm Xuân Thành 59,025              0.00%
Lê Hoàng Tùng 10,000              0.00%
Nguyễn Thanh Tùng 9,910                0.00%
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2,774,353,387  74.80%
Mizuho Bank Limited 556,334,933     15.00%
GIC Private Limited 94,442,442       2.55%

Trong đó:
Cổ đông lớn 93.10%
Cổ đông khác 6.90%

30/06/2009

Giai đoạn 2014 - 2019, Vietcombank đã có những chuyển dịch toàn diện và ấn 
tượng cả về hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành. Quy mô kinh doanh tăng 
trưởng cao. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt trên 23.000 tỷ đồng (tương đương 
1 tỷ USD), tăng gần 4 lần so với 5 năm trước, về đích trước 1 năm so với đề án cơ 
cấu lại, là một trong 2 doanh nghiệp niêm yết nộp ngân sách lớn nhất cả nước. Hệ 
thống mạng lưới liên tục mở rộng, vươn tầm quốc tế: năm 2019 Vietcombank khai 
trương Văn phòng đại diện tại Mỹ, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của một ngân 
hàng Việt Nam tại trung tâm tài chính lớn nhất toàn cầu.

K  ịch bản kinh tế
Vùng giá tr ị của VCB (đ/cp)

VCB (1963) hiện là một trong các NHTM lớn nhất tại VN, với mạng lưới rộng 
lớn gồm hơn 550 chi nhánh, phòng giao dịch, VP đại diện và công ty thành 
viên ở cả VN và nước ngoài, cũng như hơn 1.800 ngân hàng đại lý ở 176 
quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Là NH đa năng với các thế 
mạnh về bán lẻ, bán buôn và ngân hàng đầu tư, VCB có khả năng phục vụ 
khách hàng thông qua một hệ thống đa dạng và trải rộng các dịch vụ tài 
chính và ngân hàng.

NHTM CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VN - VCB (Giá mục tiêu: 86.5 | Hỗ trợ: 70 | Kháng cự: 95) - BÁN
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Vietcombank đã xây dựng chiến lược phát triển 
toàn diện đến 2025; phê duyệt chiến lược công 
nghệ thông tin đến năm 2025 với phương châm 
tăng tốc, đáp ứng nhu cầu phát triển; xây dựng và 
thông qua phương án cơ cấu lại đến năm 2025. 
Đây là các định hướng chiến lược và tiền đề quan 
trọng để hệ thống Vietcombank xây dựng các kế 
hoạch và triển khai thực hiện nhằm phát triển bền 
vững trong giai đoạn mới, là nền tảng định hình cho 
giai đoạn phát triển, chinh phục đỉnh cao mới của 
Vietcombank.

* VCB là ngân hàng đầu ngành có qui mô vốn lớn, 
nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong cổ phần cũng 
như có nhiều lợi thế cạnh tranh như đạt chuẩn 
Basel II, tỷ trọng nợ an toàn chiếm tỷ trọng lớn, chỉ 
số NIM, CASA cũng thuộc Top đầu.
* Với EPS từ 4,320 đ đến 6,454 đ thì vùng giá trị 
của VCB từ 57,800 đ/cp đến 86,466 đ/cp. Với mức 
giá 02/06/20 là: 86.500 đ/cp bằng với cận trên của 
vùng giá trị.
Khuyến nghị: BÁN. Chờ VCB điều chỉnh khi có giá 
dưới 75,000 đ/cp nhằm đáp ứng cho chiến lược 
đầu tư trung và dài hạn.

VCB có 111 Chi nhánh với 472 phòng giao dịch tại 
54/63 tỉnh thành phố trong cả nước: Miền Bắc có 
23 chi nhánh chiếm tỷ lệ 20,7%; Hà Nội có 15 chi 
nhánh, chiếm tỷ lệ 13,5%; Bắc và Trung bộ có 14 
chi nhánh, chiếm tỷ lệ 12,6%; Nam Trung bộ và 
Tây Nguyên có 12 chi nhánh, chiếm tỷ lệ 10,8%; 
HCM có 18 chi nhánh, chiếm tỷ lệ 16,2%; Đông 
Nam Bộ có 14 chi nhánh, chiếm tỷ lệ 12,6%; Tây 
Nam Bộ có 15 chi nhánh, chiếm 13,5%. VCB thiết 
lập và duy trì quan hệ ngân hàng đại lý với 1.316 
ngân hàng tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
toàn thế giới. Ngân hàng số 1 tại VN, phấn đấu trở 
thành một trong 100 Ngân hàng lớn nhất trong khu 
vực Châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài 
chính lớn nhất thế giới.

256,158,656                         
3,452,457,944                      
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KHẢ QUAN KHI KINH TẾ DẦN PHỤC HỒI (VCB, ACB, CTG, HDB, MBB) Tp.HCM, ngày 03/06/2020

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2015 2016 2017 2018 2019
A. TỔNG TÀI SẢN 674,395 787,935 1,035,293 1,074,027 1,222,719

Tiền gửi tại NHNN VN 19,715 17,382 93,616 10,846 34,684
Tiền gửi và cho vay các TCTD khác 131,527 151,846 232,973 250,228 249,470
     Tiền gửi tại các TCTD khác 92,588 103,236 159,043 187,353 190,100
     Cho vay các TCTD khác 38,940 48,610 73,930 63,876 62,370
     Dự phòng giảm giá CK KD -16 -38 -81 -70 -89
Công cụ TC phái sinh v à các TS TC khác 1 231 832 276 98
Cho vay khách hàng 379,113 452,722 535,321 621,573 724,290
     Cho vay khách hàng 387,723 460,808 543,434 631,867 734,707
     Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng -8,610 -8,087 -8,113 -10,294 -10,417
     Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 42,468 51,932 34,688 35,321 35,699
     Dự phòng giảm giá CK ĐTư -689 -180 -140 -276 -441
Góp vốn, đầu tư dài hạn 3,557 3,628 3,553 2,476 2,464
     Đầu tư vào công ty liên doanh 763 813 872 908 952
     Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -36 -14 -25 -67 -75
Tài sản cố định 5,039 5,730 6,162 6,527 6,710
     Tài sản cố định hữu h ình 3,386 3,726 4,198 4,459 4,450
     Tài sản cố định vô h ình 1,654 2,004 1,964 2,068 2,261
Tài sản Có khác 9,400 10,701 13,111 17,357 21,892

B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 674,395 787,935 1,035,293 1,074,027 1,222,719
Tổng nợ phải trả 629,222 739,790 982,735 1,011,847 1,141,836
     Các kho ản nợ CP và NHNN VN 41,480 54,151 171,385 90,685 92,366

     Tiền gửi và vay các TCTD khác 72,135 72,238 66,942 76,524 73,617
          Vay các TCTD khác 20,392 18,956 11,138 1,278 2,571
Vốn chủ sở hữu 45,172 48,146 52,558 62,179 80,883

     Vốn của tổ chức tín dụng 32,421 36,023 36,322 36,322 42,429
          Vốn điều lệ 26,650 35,978 35,978 35,978 37,089
          Vốn khác 45 45 344 345 345
Quỹ của tổ chức tín dụng 4,941 5,937 7,254 9,446 12,186
Lợi nhuận ch ưa phân phối 7,476 5,875 8,715 16,139 26,055

KẾT QUẢ HĐ KINH DOANH Năm 2015 2016 2017 2018 2019
Thu nhập lãi và các kho ản tương tự 31,361 37,718 46,159 55,864 67,724
Chi phí lãi và các chi phí t ương tự -15,908 -19,185 -24,221 -27,455 -33,147
Thu nhập lãi thuần 15,453 18,533 21,938 28,409 34,577
Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 1,873 2,107 2,538 3,402 4,307
Lãi/(lỗ) thuần từ HĐKD ngoại hối v à vàng 1,573 1,850 2,042 2,266 3,378
Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán CK kinh doanh 197 496 476 250 146
Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu t ư 152 -89 -20 0 7
     Thu nhập từ hoạt động khác 2,141 2,295 2,356 3,516 3,428
     Chi phí hoạt động khác -235 -376 -256 -282 -358
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 48 72 332 1,716 245
Tổng thu nhập hoạt động 21,202 24,886 29,406 39,278 45,730
LN thuần từ HĐKD trước CF dự phòng RR TD 12,896 14,947 17,540 25,667 29,913
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng -6,068 -6,369 -6,198 -7,398 -6,790
Tổng lợi nhuận tr ước thuế 6,827 8,578 11,341 18,269 23,122
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,495 -1,683 -2,231 -3,647 -4,596
Lợi nhuận sau thuế 5,332 6,895 9,111 14,622 18,526

NHTM CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VN - VCB (Giá mục tiêu: 86.5 | Hỗ trợ: 70 | Kháng cự: 95) - BÁN
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KHẢ QUAN KHI KINH TẾ DẦN PHỤC HỒI (VCB, ACB, CTG, HDB, MBB) Tp.HCM, ngày 03/06/2020

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH Đơn vị 2015 2016 2017 2018 2019
Chỉ số trên mỗi cổ phiếu
  Số CP Lưu hành Triệu CP 2,665 3,598 3,598 3,598 3,709
  Số cổ phiếu lưu hành BQ Triệu CP 2,665 3,598 3,598 3,598 3,709
  Giá trị sổ sách/CP VNĐ 16,888 13,342 14,584 17,264 21,785
  Doanh số/CP VNĐ 7,956 6,917 8,173 10,917 12,330
  Giá trị sổ sách/CP VNĐ 16,330 12,825 14,063 16,708 21,198
  Giá trị dòng tiền tạo ra/ 1 CP (CF) VNĐ -2,528 -823 42,139 -16,742 6,761
  EPS cơ bản VNĐ 1,635 1,519 2,001 3,334 4,991
  Hệ số beta 0 0 0 0 0 2
Chất lượng Vốn và Tài sản
  Tổng tài sản Tỷ VNĐ 674,395 787,935 1,035,293 1,074,027 1,222,719
  Tổng cho vay KH Tỷ VNĐ 379,113 452,722 535,321 621,573 724,290
  Tỷ lệ nợ xấu (NPL) % 1.8% 1.5% 1.1% 1.0% 0.8%
  Trích lập dự phòng/Nợ xấu % -120.6% -116.8% -130.7% -165.4% -179.5%
  Trích lập dự phòng/Dư nợ cho vay % 2.2% 1.8% 1.5% 1.6% 1.4%
  Chi phí DPRR/Cho vay KH % -1.7% -1.5% -1.2% -1.3% -1.0%
  Vốn CSH/Nợ vay % 7.2% 6.5% 5.4% 6.2% 7.1%
  Vốn CSH/Dư nợ cho vay % 11.7% 10.5% 9.7% 9.8% 11.0%
  Vốn CSH/Tổng tài sản % 6.7% 6.1% 5.1% 5.8% 6.6%
  Tỷ lệ Dư nợ/Tiền gửi (LDR) % 77.4% 78.0% 76.7% 78.8% 79.1%
Định giá
     Vốn hóa thị trường Tỷ VNĐ 189,749.5 256,161.1 256,161.1 256,161.1 264,072.1
     Giá trị doanh nghiệp (EV) Tỷ VNĐ 810,452 986,259 1,228,794 1,255,216 1,392,130
  P/E 43.55 46.86 35.59 21.35 14.27
  P/B 4.22 5.34 4.88 4.12 3.27
  P/S 8.95 10.29 8.71 6.52 5.77
Lợi nhuận và Hiệu quả quản lý
  ROE % % 12.0% 14.8% 18.1% 25.5% 25.9%
  ROA trước dự phòng % % 2.1% 2.0% 1.9% 2.4% 2.6%
  ROA % % 0.9% 0.9% 1.0% 1.4% 1.6%
  Biên lãi ròng (NIM) % 2.6% 2.6% 2.5% 2.8% 3.1%
     Lợi suất TB của TS sinh lời % 5.2% 5.4% 5.2% 5.5% 6.1%
     CP Tài chính trung bình (COF) % -2.8% -2.9% -2.9% -2.8% -3.2%
     TN ngoài lãi/ Thu nhập từ lãi % 36.9% 33.9% 32.5% 32.2% 31.6%
  CP/Thu nhập (CIR) % -39.2% -39.9% -40.4% -34.7% -34.6%

Giá tr ị Tỷ lệ %
       72,658 98.89%
            240 0.33%
              61 0.08%
              58 0.08%
            453 0.62%

Tổng       73,471 100% Năm NIM
2017 2.49%
2018 2.79%
2019 3.13%

Nợ cần chú ý
Nợ dưới tiêu 
Nợ nghi ngờ
Nợ có khả năng 

Nợ đủ tiêu chuẩn
* NIM của VCB:  qua các năm có mức tương đối cao làm 
lợi thế so sánh và tạo tiền đề cạnh tranh vững chắc cho 
VCB trong quá trình chọn lọc khách hàng và tài sản cho 
vay; với giá trị 2.49% của năm 2017 tăng lên 2.79% của 
năm 2018 và đạt 3.13% năm 2019.

NHTM CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VN - VCB (Giá mục tiêu: 86.5 | Hỗ trợ: 70 | Kháng cự: 95) - BÁN

* Cơ cấu nợ của VCB: Chất lượng tài sản tốt nên tỷ lệ nợ đủ tiêu chuẩn có khả năng thanh toán lãi và gốc chiếm tỷ lệ 98.89%. Tỷ trọng 
nhỏ của khoản nợ xấu chiếm tỷ trọng 0.62% trong cơ cấu nợ của VCB nên tạo điều kiện năng cao vị thế cạnh tranh trong ngành.

* Chỉ số CASA của VCB có tỷ lệ  
28.3% xếp sau TCB và MBB có 
chỉ số lần lượt là 32.9% và 35.7% 
có lợi thế cạnh tranh mạnh trong 
hệ thống ngân hàng. 

% Lãi ròng trên doanh thu

Chỉ tiêu

2.49% 2.79% 3.13%

0.00%

2.00%

4.00%

2017 2018 2019
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BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

NHẬN XÉT CHUNG

4.20%
6.8% Hỗ trợ Kháng cự EPS
1.28 Suy thoái        46,300               69,200 4,267           
8% Bình thường        57,800               86,500 5,334           

7.5% Tăng trưởng        63,670               95,100 5,867           
6.9%

5,334     
13.40     

71,459   

Kịch bản 
kinh tế

* Lộ trình giảm tỷ lệ tối đa của 
nguồn vốn ngắn hạn sử dụng 

để cho vay trung và dài hạn về 
30% vào năm 2022.

ĐỊNH GIÁ THEO P/E NỘI TẠI

P/E nội tại

Tỷ suất tăng trưởng (g)

Giá trị VCB (đồng/cp)

Tỷ lệ chia cổ tức

EPS 2020E (đồng/cp)

* Lộ trình giảm tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung 
dài hạn

Vùng giá trị
PHÂN TÍCH KỊCH BẢN KINH TẾ (yếu tố l àm EPS thay đổi)

Kết quả kinh doanh VCB trong năm 2019 rất tốt: lãi thuần 34.577 tỷ đồng, tăng 22% so với 2018. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 
27% lên 4.309 tỷ đồng. Chi phí hoạt động trong năm tăng 16% lên 15.819 tỷ đồng. Tổng tài sản ở mức 1,22 triệu tỷ đồng, tăng 14% so 
với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 17% lên 724.290 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng là 928.413 tỷ đồng có mức tăng rất ấn tượng với 
16% so với năm trước. Ngân hàng đang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 33.669 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cổ phần 4.995 tỷ 
đồng và quỹ của tổ chức tín dụng hơn 9.443 tỷ đồng.
Tài sản của đạt mức 1,222,719 tăng 13.8% so với năm 2018. Vốn chủ sở hữu đạt mức 80,883 tăng 30.1%% so với năm 2018.

NHTM CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VN - VCB (Giá mục tiêu: 86.5 | Hỗ trợ: 70 | Kháng cự: 95) - BÁN

HỆ SỐ BETA

LÃI SUẤT PHI RỦI RO
LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG

ĐỊNH GIÁ VCB

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng (Re)

Nhận xét: (i) 
Đường chỉ báo 
RSI (5) ngày và 
RSI (10) ngày đã 
tạo điểm cắt nằm 
trên ngưỡng 70 
của biên độ (30; 
70), RSI (5) ngày 
đang ở 34.97% 
và RSI (10) ngày 
đang ở 42.18%, 
cho thấy xu 
hướng tăng đang 
tìm thấy ngưỡng 
kháng cự mới. 
Đường giá đã cắt 
MA 20 khi giá 
VCB: 68.000 đ/cp 
làm cho VCB 
tăng lên 86.500 
đ/cp báo hiệu xu 
hướng điều chỉnh 
giảm.

(ii) Chỉ số MACD đang ở trên mức 0 cho thấy đường giá đã tìm thấy kháng cự mới và chuẩn bị bước vào xu hướng đảo chiều.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

01/10/22

01/10/21
01/10/20

01/01/22

40

37%

34%

30%
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KHẢ QUAN KHI KINH TẾ DẦN PHỤC HỒI (VCB, ACB, CTG, HDB, MBB) Tp.HCM, ngày 03/06/2020

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

Thông tin doanh nghi ệp Dữ liệu cổ phiếu
Ngày niêm yết HNX
Giá đóng c ửa 02/06/2020 (VNĐ) 24,800        
Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 26,600         
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 17,800         
SLCP lưu hành (Triệu CP) 1,662.74      
Sở hữu nước ngoài 30.0%
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) 41.24           

Chiến lược kinh doanh Giá và khối lượng

Vị thế doanh nghiệp

Chỉ số tài chính 2017 2018 2019
  P/E 10.5          5.3                    6.0               

Nhận xét   P/B 1.4            1.3                    1.3               
  EPS cơ bản 2,013        3,987                3,554           
  Giá trị sổ sách/CP 15,086      15,851              16,068         

  Tổng tài sản 284,316    329,333            383,514       
  Tổng cho vay KH 196,669    227,983            266,165       
  Vốn CSH/Nợ vay 6.0% 6.8% 7.8%
  Vốn CSH/Dư nợ cho vay 8.1% 9.1% 10.3%
  Vốn CSH/Tổng tài sản 5.6% 6.4% 7.2%
  ROE % 14.1% 27.7% 24.6%
  ROA trước dự phòng % 2.0% 2.4% 2.2%
  ROA % 0.8% 1.7% 1.7%
  Biên lãi suất ròng (NIM) 3.5% 3.6% 3.6%

           10.0            1.4   Chi phí/Thu nhập (CIR) -54.4% -47.8% -51.6%
         3,199      14,461 Top cổ đông lớn Khối lượng Tỷ lệ
       32,104      20,661 Trần Quý Hải -                       0.00%

Trần Anh Tuấn -                       0.00%

Phạm Thị Thành -                       0.00%
CTy TNHH Đầu tư Phúc Tiến 76,620,000          6.52%
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN 71,577,141          6.09%
TCT Đầu tư và KD Vốn Nhà nước 2,402,325            0.20%

P/E bình quân
EPS 2020E BVPS 2020E 

 ACB là ngân hàng có định hướng tập trung mảng ngân hàng 
bán lẻ ngay từ những ngày đầu hoạt động. Hiện nay, 91% dư 
nợ cho vay của ngân hàng là ở mảng cá nhân và doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; tỉ lệ huy động từ khách hàng cá nhân là 80%. Lợi 
nhuận trước thuế trong năm 2019 của ACB ước đạt 7.516 tỉ 
đồng, tăng 17,6% so với năm trước và là mức cao nhất trong 5 
năm trở lại đây. Trong đó, các mảng kinh doanh chính đều ghi 
nhận tăng trưởng. Cụ thể, thu nhập lãi thuần ngân hàng mẹ 
tăng 17%, thu nhập phí thuần tăng 39%, tổng thu nhập ngân 
hàng mẹ tăng 15%.

ACB là một trong những NHTMCP hàng đầu tại VN, cùng hệ 
thống mạng lưới chi nháng rộng khắp trên các tỉnh thành cả 
nước cùng nhiều loại hình sản phẩm và các dịch vụ đa dạng, 
chính sách hấp dẫn. Với nhiều năm hoạt động trên thị trường 
ACB đã và đang lấy được vị thế của một ngân hàng hàng đầu, 
với quy tắc hoạt động là quản lý chuyên nghiệp, tăng trưởng 
bền vững, thu nhập chính đáng, lợi nhuận mức hợp lý. ACB có 
350 chi nhánh và các phòng giao dịch, cây ATM đang hoạt 
động trên 47 tỉnh thành trong cả nước.

Với EPS từ 2,591 đ đến 3,526 đ thì vùng giá trị của ACB từ 
23,300 đ/cp đến 28,000 đ/cp. Với mức giá 02/06/20 là: 24.800 
đ/cp nằm trong vùng giá trị. Khuyến nghị: QUAN SÁT. Nhà 
đầu tư có thể mua tích lũy ở mức giá dưới 23,000 đ/cp cho 

chiến lược đầu tư trung và dài hạn. 

Giá (theo PE) Giá (theo PB)
GIÁ TRỊ ACB: 26,383 đ/cp

B/P ( Bình quân)

21/11/2006ACB (1993) là ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại VN với hơn 200 sản phẩm và 
dịch vụ được đánh giá là một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ 
phong phú dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Ngành nghề: huy động 
vốn, cho vay, chiết khấu, hùn vốn, bảo hiểm, DV thanh toán, mua bán 
vàng,... ACB có 350 chi nhánh và các phòng giao dịch, cây ATM đang hoạt 
động trên 47 tỉnh thành trong cả nước.

Định giá ACB theo PE, PB

NHTM CỔ PHẦN Á CHÂU - ACB (Giá mục tiêu: 26.4 | Hỗ trợ: 18 | Kháng cự: 26.6) - QUAN SÁT

Áp dụng công nghệ tiên tiến trong các DV ngân hàng, trung 
tâm dữ liệu và các DV tích hợp hệ thống để tiếp tục là ngân 
hàng dẫn dầu về công nghệ. Tập trung khai thác hệ sinh thái 
khách hàng trong chuỗi giá trị và các khách hàng lớn hiện tại 
nhằm tăng hiệu quả HĐKD cũng như năng lực cạnh tranh với 
các ngân hàng khác. Xây dựng và phát triển các kênh phân 
phối mới, đặc biệt là ngân hàng điện tử (digital banking), tối ưu 
hóa mô hình bán hàng để nâng cao hiệu quả bán hàng trong 
hệ sinh thái và tăng cường bán chéo cho khách hàng.
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So sánh Thu nhập lãi thuần, Chi phí hoạt động, LNST 

của ACB qua các năm
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KHẢ QUAN KHI KINH TẾ DẦN PHỤC HỒI (VCB, ACB, CTG, HDB, MBB) Tp.HCM, ngày 03/06/2020

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

Thông tin doanh nghiệp Dữ liệu cổ phiếu
Ngày niêm yết HNX
Giá đóng c ửa 02/06/2020 (VNĐ) 23,450        
Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 27,800         
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 17,200         
SLCP lưu hành (Triệu CP) 3,723.40      
Sở hữu nước ngoài 29.7%

Chiến lược kinh doanh Vốn hóa (Tỷ VNĐ) 87.31           

Giá và khối lượng

Chỉ số tài chính 2017 2018 2019
  P/E 13.19        19.69                9.98             
  P/B 1.20          1.13                  0.99             

Vị thế doanh nghiệp   EPS cơ bản 1,546        1,036                2,044           
  Giá trị sổ sách/CP 15,769      16,751              19,547         

  Tổng tài sản 1,095,061 1,164,290         1,240,711    
  Tổng cho vay KH 782,385    851,866            922,325       
  Vốn CSH/Nợ vay 6.2% 6.1% 6.7%
  Vốn CSH/Dư nợ cho vay 8.1% 7.8% 8.3%
  Vốn CSH/Tổng tài sản 5.8% 5.8% 6.2%
  ROE % 12.0% 8.1% 13.1%
  ROA trước dự phòng % 1.7% 1.3% 2.1%
  ROA % 0.7% 0.5% 0.8%
  Biên lãi suất ròng (NIM) 2.8% 2.1% 2.9%

Nhận xét   Chi phí/Thu nhập (CIR) -46.2% -49.5% -38.8%

         10.04          1.43 
         1,840      17,592 
       18,464      25,135 Top cổ đông lớn Khối lượng Tỷ lệ

Lê Đức Thọ 37,527                 0.00%

Lê Như Hoa 27,692                 0.00%
Nguyễn Hải Hưng 19,288                 0.00%
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2,400,204,956     64.46%
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ 734,604,384        19.73%

Quỹ đầu tư cấp vốn IFC 124,865,943        3.35%

NHTM CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CTG (Giá mục ti êu: 24 | Hỗ trợ: 18 | Kháng cự: 27) - BÁN

P/E bình quân B/P ( Bình quân)

Thu nhập lãi và các khoản tương tự của CTG quý này đạt 
5.905,8 tỷ đồng tăng 8,66% so với quý IV trước đó. Lãi nhuận 
thuần quý này của CTG đạt 984,2 tỷ đồng. Tổng tài sản có của 
CTG quý I năm nay đạt 263.811,7 tỷ đồng tăng 7,5% so với quý 
IV năm ngoái.Tổng dư nợ cho vay của CTG đạt 175.032,6 tỷ 
đồng chiếm 66,35% tổng tài sản và tăng 36,27% so với quý 
trước. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác chiếm 9,58% tổng tài 
sản của CTG. 

Định giá CTG theo PE, PB (90%)

CTG đã phát triển mạng lưới hoạt động trong nước bao gồm 
155 chi nhánh, gần 1.000 phòng giao dịch trải dài trên 63 tỉnh 
thành. Trên thị trường quốc tế, VietinBank hiện có 02 chi nhánh 
tại Đức, 01 ngân hàng con 100% vốn tại Lào và 01 văn phòng 
đại diện ở Myanmar.
CTG Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam mở chi nhánh tại 
Châu Âu, VietinBank đã thiết lập và duy trì mối quan hệ với trên 
1.000 ngân hàng đại lý tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên toàn thế giới.

Tập trung và ưu tiên hàng đầu là lĩnh vực dịch vụ ngân hàng và 
tài chính. Tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng, đảm bảo nợ xấu 
chiếm dưới 2%. Sự hội nhập sâu rộng mở ra nhiều cơ hội phát 
triển kinh tế Việt Nam cũng như tăng trưởng các hoạt động cho 
vay của toàn hệ thống. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp 
tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành ngân hàng gắn liền 
với xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2020-2025. Cải tiến các sản 
phẩm, dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm mới nhằm 
đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng và mở rộng mạng 
lưới ra thị trường nước ngoài.

16/07/2009CTG - VietinBank (1988) hoạt động trong lĩnh vực huy động và kinh doanh 
vốn, và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan. 31/12/2019, quy mô tổng 
tài sản của VietinBank đạt hơn 1.24 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư 
nợ tín dụng giữ ở mức 1,2%, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11,7 nghìn 
tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) > 9% trong khi các chỉ số ROA và ROE lần 
lượt đạt 1% và 13.1%.

Với EPS từ 1,490 đ đến 2,226 đ thì vùng giá trị của CTG từ 
20,045 đ/cp đến 23,738 đ/cp. Với mức giá 02/06/20 là: 23.450 

đ/cp nằm gần cận trên của vùng giá trị. Khuyến nghị: BÁN. 
Nhà đầu tư có thể mua tích lũy ở mức giá dưới 20,000 đ/cp 

cho chiến lược đầu tư trung và dài hạn. 

EPS 2020E BVPS 2020E 
Giá (theo PE) Giá (theo PB)

GIÁ TRỊ CTG: 21,799 đ/cp
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KHẢ QUAN KHI KINH TẾ DẦN PHỤC HỒI (VCB, ACB, CTG, HDB, MBB) Tp.HCM, ngày 03/06/2020

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

Thông tin doanh nghiệp Dữ liệu cổ phiếu
Ngày niêm yết HNX
Giá đóng c ửa 02/06/2020 (VNĐ) 26,650  
Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 30,000  
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 17,300  
SLCP lưu hành (Triệu CP) 980.99  
Sở hữu nước ngoài 21.1%
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) 26.14  

Chiến lược kinh doanh Giá và khối lượng

Chỉ số tài chính 2017 2018 2019
Vị thế doanh nghiệp  P/E 13.45  8.26  6.50  

 P/B 1.67  1.50  1.23  
 EPS cơ bản 1,777  2,892  3,675  
 Giá trị sổ sách/CP 14,025  16,088  20,397  

 Tổng tài sản 189,334  216,057  229,477  
 Tổng cho vay KH 103,336  121,792  144,700  
 Vốn CSH/Nợ vay 8.5% 8.5% 9.8%
 Vốn CSH/Dư nợ cho vay 14.1% 13.7% 13.9%
 Vốn CSH/Tổng tài sản 7.8% 7.8% 8.9%

Nhận xét  ROE % 16.2% 20.3% 21.6%
 ROA trước dự phòng % 2.0% 2.5% 2.8%
 ROA % 1.2% 1.6% 1.8%
 Biên lãi suất ròng (NIM) 4.1% 4.1% 4.7%
 Chi phí/Thu nhập (CIR) -54.3% -47.1% -44.6%

 10.04  1.43 
 3,308  18,357 

 33,197  26,228 Top cổ đông lớn Khối lượng Tỷ lệ
Phạm Văn Đẩu 42,338,999  4.32%
Nguyễn Thị Phương Thảo 36,312,580  3.70%
Nguyễn Hữu Đặng 26,992,536  2.75%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico 136,347,151  13.90%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 35,609,236  3.63%
Quỹ ETF VFMVN30 7,376,510  0.77%

Với EPS từ 2,679 đ đến 3,647 đ thì vùng giá trị của HDB từ 
26,559 đ/cp đến 31,414 đ/cp. Với mức giá 02/06/20 là: 26.650 
đ/cp nằm trong vùng giá trị. Khuyến nghị: QUAN SÁT. Nhà 
đầu tư có thể mua tích lũy ở mức giá dưới 25,000 đ/cp cho 
chiến lược đầu tư trung và dài hạn. 

GIÁ TRỊ HDB: 29,712 đ/cp

HDB (1989) hoạt động chính trong huy động vốn và cho vay tín dụng. Năm 
2019, HDB có 229.477 tỷ đồng tổng tài sản, gồm 20.381 tỷ đồng Vốn CSH. 
Năm 2019, HDB tạo ra 5.018 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, ROAA và ROAE 
lần lượt đạt 1,8% và 21,6%. Hệ số NIM ở mức 4,8%. Số hóa là giải pháp 
trọng tâm để đạt các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020 – 2030. HDBank đã 
và đang đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào sản 
phẩm, dịch vụ, đi trước, đón đầu công nghệ 4.0.

Sự hội nhập sâu rộng mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế VN 
cũng như tăng trưởng các hoạt động cho vay của toàn hệ 
thống. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai 
các giải pháp tái cơ cấu ngành ngân hàng gắn liền với xử lý nợ 
xấu. HDBank sẽ tiếp tục đón đầu xu hướng công nghệ, chuyển 
đổi công nghệ số, phát triển Fintech, ngân hàng số Digital Bank 
trên nền tảng an toàn, bảo mật tiêu chuẩn quốc tế.

EPS 2020E EPS 2020E
Giá (theo PE) Giá (theo PE)

* Tính tới cuối năm 2019, HDB có 01 hội sở chính tại Hồ Chí
Minh, 01 văn phòng đại diện tại Hà Nội, 01 văn phòng đại diện 
tại Myanmar, 62 chi nhánh, 221 phòng giao dịch tại các tirh và 
thành phố trên cả nước.
* Tính đến ngày 31/12/2019, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được duy trì
ở mức 0,98%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Basel II 
đạt 11,2%, cao hơn mức quy định tối thiểu của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam (CAR 8%).

P/E bình quân P/E bình quân

NHTM CP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH - HDB (Giá mục tiêu: 29.7 | Hỗ trợ: 18 | Kháng cự: 30) - QUAN SÁT

05/01/2018

Quý IV/2019 với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 40,1% so với 
cùng kỳ, qua đó đưa lợi nhuận trước thuế năm 2019 lên mức 
5.018 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu của 
ngân hàng mẹ được kiểm soát ở mức 0,98%, thuộc nhóm tốt 
nhất toàn ngành trong nhiều năm liền. Lãi thuần từ hoạt động 
dịch vụ cũng tăng trưởng mạnh mẽ 65,2% góp phần đưa tổng 
thu nhập hoạt động (TOI) lên 3.344 tỷ đồng, tăng 25,8%. Quý 
I/2020, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của HDB đạt 3.151 tỷ 
đồng, tăng 27,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.251 tỷ đồng, tăng 
13,5% so với cùng kỳ 2019. Khoản đầu tư cổ phiếu nắm giữ 
đến ngày đáo hạn của VAMC là 478 tỷ đồng và được dự phòng 
đặc biệt 391 tỷ đồng đến quý I năm 2020.

Định giá HDB theo PE, PB
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Thông tin doanh nghiệp Dữ liệu cổ phiếu
Ngày niêm yết HNX
Giá đóng c ửa 02/06/2020 (VNĐ) 17,900        
Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 23,600         
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 13,600         
SLCP lưu hành (Triệu CP) 2,437.04      
Sở hữu nước ngoài 22.99%
Vốn hóa (Tỷ VNĐ) 43.62           

Chiến lược kinh doanh Giá và khối lượng

Chỉ số tài chính 2017 2018 2019
  P/E 9.07          6.10                  4.94             
  P/B 1.05          1.08                  1.02             
  EPS cơ bản 1,797        2,672                3,297           
  Giá trị sổ sách/CP 15,744      15,302              16,323         

  Tổng tài sản 313,878    362,325            411,488       
  Tổng cho vay KH 182,062    211,475            247,130       
  Vốn CSH/Nợ vay 10.4% 10.4% 10.7%
  Vốn CSH/Dư nợ cho vay 16.1% 15.9% 15.9%
  Vốn CSH/Tổng tài sản 9.4% 9.4% 9.7%
  ROE % 12.4% 19.4% 21.8%
  ROA trước dự phòng % 2.8% 3.2% 3.9%
  ROA % 1.2% 1.8% 2.1%
  Biên lãi suất ròng (NIM) 4.2% 4.6% 4.9%
  Chi phí/Thu nhập (CIR) -43.3% -44.7% -39.5%

         10.04          1.43 
         2,967      14,691 
       29,782      20,989 Top cổ đông lớn Khối lượng Tỷ lệ

Đỗ Văn Hưng 2,309,405            0.10%

Lưu Trung Thái 1,540,857            0.06%
Trần Minh Đạt 1,295,357            0.05%
Viễn thông Quân đội (Viettel) 340,914,079        14.37%
TCT Đầu tư và KD Vốn Nhà nước 227,276,053        9.58%

TCT Trực thăng Việt Nam 181,155,067        7.76%

NHTM CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - MBB (Giá mục tiêu: 25.3 | Hỗ trợ: 23.6 | Kháng cự: 15) - MUA

01/11/2011

Giá (theo PB)

Định giá MBB theo PE, PB
P/E bình quân B/P ( Bình quân)

Nhận xét: 

GIÁ TRỊ MBB: 25,386 đ/cp

MBB (1994) trải qua hơn 20 năm hoạt động. MBB ngày càng phát triển lớn 
mạnh với dịch vụ và sản phẩm đa dạng với các phân khúc thị trường mới 
bên cạnh thị trường truyền thống ban đầu, tổng tài sản không ngừng gia 
tăng qua các năm. Năm 2019, MBB có 01 trụ sở chính và 299 điểm giao 
dịch, bao gồm 198 phòng giao dịch và 101 chi nhánh trong nước, trong đó 
có 1 phòng giao dịch tại nước ngoài và 01 văn phòng đại diện tại Nga.

Với EPS từ 2,404 đ đến 3,271 đ thì vùng giá trị của MBB từ 
22,556 đ/cp đến 26,912 đ/cp. Với mức giá 02/06/20 là: 17.900 
đ/cp nằm dưới vùng giá trị. 
Khuyến nghị: MUA. Nhà đầu tư có thể mua tích lũy ở mức giá 
dưới 18,000 đ/cp cho chiến lược đầu tư trung và dài hạn. 

Duy trì vị thế trong Top 5 ngân hàng thương mại Việt Nam về 
hiệu quả kinh doanh và an toàn trong giai đoạn 2017 - 2021. 
Chuyển dịch cơ cấu kinh doanh theo hướng tăng tỷ trọng bán 
lẻ. Dự báo, tỷ lệ cho vay ngắn hạn sẽ tiếp tục được gia tăng 
trong danh mục tín dụng với lãi suất từ 6 - 8%/năm. Ngân hàng 
sẽ tập trung nguồn lực để gia tăng thu từ phí thông qua việc 
cấp tín dụng hợp tác bán bảo hiểm - bancassurance, ví điện tử. 
Đổi mới, hợp tác, hiện đại hóa và phát triển bền vững dựa trên 
3 trụ cột: Ngân hàng cộng đồng, Ngân hàng chuyên nghiệp 
theo ngành, Ngân hàng số;  với 2 nền tảng Quản trị rủi ro vượt 
trội và năng lực thực thi nhanh.

* Năm 2019, MBB đạt 411 nghìn tỷ đồng tổng tài sản, 8.069 tỷ 
đồng, LN sau thuế và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,16%. Tỷ lệ an 
toàn vốn (CAR) > 9%, ROA và ROE ở mức cao lần lượt là 
2.09% và 21.79%. MBB tiên phong trong việc ứng dụng CNTT 
viễn thông vào phát triển các dịch vụ ngân hàng như: dịch vụ 
điện tử tích hợp chứng thư số trong sim CA dành cho khách 
hàng doanh nghiệp (Bankplus CA), dịch vụ Bankplus.
* Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 240.000 tỷ đồng, tăng 
trưởng 15,5% so với năm 2018. MB tiếp tục đẩy mạnh tăng 
trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo định hướng 
phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, dư nợ cho vay khách 
hàng cá nhân tăng trưởng 23%, gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng 
chung của ngân hàng. Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá 
nhân tăng từ 36,0% năm 2018 lên 38,4% năm 2019. MB luôn là 
ngân hàng đi đầu trong việc kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, 
tỷ lệ nợ xấu năm 2019 của ngân hàng đã giảm từ 1,22% năm 
2018 xuống mức 0,98% năm 2019.

EPS 2020E BVPS 2020E 
Giá (theo PE)
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CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 90-92 Hồ Xuân Hương, Quận 

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Tel : (84.236) 377.9655  
Fax: (84.236) 377.9656

TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 7, Vincom Center, 72 Lê 
Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, 

Tp.HCM
Tel : (84.28) 6295.9158 
Fax: (84.28) 6295.9218

CHI NHÁNH SÀI GÒN
Tầng 3, số 353-353bis-355 An 

Dương Vương, Phường 3, Quận 5, 
TPHCM

Tel : (84.28) 6295 9138 
Fax: (84.28) 6295 9218

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 6-Số 205 Giảng Võ 

Phường Cát Linh Đống Đa, Hà 
Nội.
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LIÊN HỆ :   
PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
Email     : research@funan.com.vn 
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KHUYẾN CÁO (Miễn trừ trách nhiệm):

          Nội dung bản tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Mặc dù mọi 
thông tin đều được thu thập từ các nguồn tin đáng tin cậy, nhưng FNS không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không 
chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.
          Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung 
cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào mua hay bán và nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào.
          Báo cáo này là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành 
cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của FNS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn 
các thông tin trong báo cáo này.


