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Tóm tắt quan điểm 

Sacombank là thương hiệu ngân hàng bán lẻ lâu năm và có tập khách hàng cá nhân thuộc dạng lớn trên 

thị trường Việt Nam. Do đó, khi được quản lý bởi ban lãnh đạo có đủ quyết tâm sẽ vực dậy nhanh chóng 

khả năng sinh lời của ngân hàng này. Đồng thời, STB hiện đang được định giá thuộc dạng cổ phiếu ngân 

hàng hạng cuối bảng về chỉ số định giá PB, điều này rất mâu thuẫn với tiềm năng và giá trị tài sản (quy 

mô cho vay, quy mô tệp khách hàng cá nhân) của STB. Nguyên nhân chính là hậu quả do ban lãnh đạo 

cũ để lại nhưng hiện tại STB đang bước vào giai đoạn thu hoạch trái ngọt được gieo từ ban lãnh đạo mới 

vào thay cách đây hơn 3 năm. Trái chín ở đây chính là việc lợi nhuận gia tăng và ROE vượt qua 10% và 

duy trì ổn định trong dài hạn trong giai đoạn 2021-2025. Điều này sẽ giúp giá trị định giá của STB gia tăng 

tối thiểu 50% so với hiện tại, tức mức thị giá chúng tôi kỳ vọng nhìn thấy tại STB sẽ vào khoảng 21,100 

đồng/cp. Chúng tôi lưu ý, Q1/2021 là tròn 4 năm kể từ khi ban lãnh đạo mới tham gia điều hành…. 

Điều nhà đầu tư đang kỳ vọng: 

- Thỏa thuận mua bán và chuyển nhượng giữa các cổ đông lớn tại STB (gồm: ngân hàng Kiên Long 

và phần vốn đang được quản lý bởi NHNN) 

- Thông tin thanh lý các bất động sản là các tài sản thế chấp trong các khoản vay nợ xấu của STB, 

giúp tạo ra dòng tiền và thu nhập đột biến 

- Dòng tiền đầu tư lan tỏa giữa các nhóm cổ phiếu ngân hàng 

Ban lãnh đạo mới đã tạo ra rất nhiều giá trị gia tăng cho STB nhưng giá cổ phiếu vẫn 
chưa có nhiều khác biệt so với giai đoạn trước đó… 

 
 
Thứ tự lần lượt các cổ phiếu ngân hàng đã vượt đỉnh 2018 
theo thứ tự thời gian. 

 Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang tích lũy thanh khoản và được 
kỳ vọng sẽ hướng về đỉnh cũ 2018 

Cổ phiếu Thời điểm 
vượt đỉnh 
2018 

Khoảng cách 
giá đóng cửa 
hiện tại so 
với đỉnh 2018 

 

EIB 1/2019 6%  
VCB 7/2019 18%  
BID 12/2019 -6%  
SHB 3/2020 50%  
VIB 9/2020 35%  
ACB 11/2020 0%  

 

 Cổ 
phiếu 

Khoảng 
cách so với 
đỉnh 2018 

Ghi chú 

TPB 2% Không tính giá những tuần đầu giao 
dịch năm 2018, tính đỉnh trước đó 
thiết lập tháng 6/2019 

CTG 16%  
STB 18%  
MBB 25%  
LPB 22%  
TCB 30% Không tính giá những tuần đầu mới 

giao dịch, tính đỉnh 2018 là giai đoạn 
T10/2018 

HDB 44%  
VPB 70%  

 

  Nguồn: Funan Securities 
 

 

Báo cáo công ty 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Sài Gòn Thương Tín (STB) 
 

 Ngành: Ngân hàng 

Ngày báo cáo: 16/11/2020 
 

Giá mục tiêu: 21,100 đ/cp 

Giá hiện tại: 13,900 đ/cp 
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Ban lãnh đạo thay mới (năm 2017) đã và đang gia tăng hiệu quả kinh 

doanh tín dụng cốt lõi của STB 

Năm 2017 đánh dấu bước đổi mới trong dàn lãnh đạo cấp cao của STB khi ông Dương Công 

Minh về làm chủ tịch STB. 

Bảng. Thay đổi nhân sự cấp cao trong năm 2017 
 

• Ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa thôi không tham gia quản trị, điều hành tại Sacombank (24/02/2017 16:25) 

• STB: Ông Lê Trọng Trí thôi làm Phó TGĐ từ 4.4.2017 (05/04/2017 16:00) 

• STB: Bổ nhiệm ông Trần Minh Triết làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 (04/07/2017 10:06) 

• STB: Bổ nhiệm ông Dương Công Minh làm CT.HĐQT từ 30.6.2017 (04/07/2017 10:06) 

• STB: Bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm làm TGĐ thay ông Phan Huy Khang từ 3.7.2017 (04/07/2017 10:06) 

• STB: Ông Hà Tôn Trung Hạnh thôi làm Phó TGĐ từ 30.6.2017 (04/07/2017 13:31) 

• STB: Bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm làm Tổng Giám đốc từ 25.7.2017 (26/07/2017 14:29) 

• STB: Bổ nhiệm ông Phan Quốc Huỳnh làm Phó TGĐ từ 25.8.2017 (26/07/2017 14:28) 

• STB: Bổ nhiệm ông Lê Văn Ron làm Phó TGĐ từ 11.7.2017 (11/07/2017 16:46) 

• STB: Ông Nguyễn Xuân Vũ thôi làm Phó TGĐ từ 6.7.2017 (07/07/2017 10:46) 

• Sacombank bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách Quản lý rủi ro (06/07/2017 17:07) 

• STB: Ông Hà Văn Trung được ủy quyền CBTT từ 4.8.2017 (04/08/2017 08:49) 

• Phó chủ tịch SBS Phan Quốc Huỳnh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Sacombank (27/07/2017 16:05) 

• STB: Bà Dương Hoàng Quỳnh Như thôi làm Phó TGĐ từ 25.7.2017 (26/07/2017 17:34) 

• STB: Ông Nguyễn Văn Nhân thôi làm Phó TGĐ từ 28.7.2017 (26/07/2017 14:30) 

• STB: Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quế Chi làm Phó TGĐ từ 5.9.2017 (06/09/2017 15:43) 

• STB: Bổ nhiệm ông Lê Minh Tâm làm TGĐ Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng Sài Gòn Thương 
Tín (04/08/2017 11:25) 

• STB: Thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT Sacombank Lào (04/08/2017 11:24) 

• STB: Thông bổ nhiệm Thành viên HĐQT Sacombank Cambodia (04/08/2017 11:23) 

• STB: Bổ nhiệm ông Phan Quốc Huỳnh làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng Sài Gòn Thương 
Tín (04/08/2017 11:21) 

• Vừa làm Phó TGĐ Sacombank, ông Phan Quốc Huỳnh vừa kiêm nhiệm ghế Chủ tịch tại 2 công ty 
con (23/10/2017 14:21) 

• STB: Ông Phan Quốc Huỳnh kiêm nhiệm chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kiều hối STB (23/10/2017 11:28) 

• STB: Ông Hồ Xuân Nghiễm thôi làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác nợ Tài sản Ngân hàng Sài 
gòn Thương Tín (SBA) (20/10/2017 17:12) 

• Chủ tịch Công ty Sacombank - SBA thôi nhiệm (20/10/2017 16:32) 

• Sau 9 năm gắn bó, Phó Tổng giám đốc Lý Hoài Văn thôi việc tại Sacombank (14/10/2017 15:47) 

 
 

Nguồn: cafef, Funan Securities 

Chúng tôi tiến hành đánh giá hiệu quả lợi nhuận của mảng tín dụng của STB để thấy rõ những 

đổi thay về mặt hiệu quả (lợi nhuận gia tăng) do ban lãnh đạo mới này đóng góp. 

Nhằm loại bỏ hoàn toàn yếu tố lợi nhuận do lãi suất đầu vào giảm (do thị trường chung, không 

phải do ban lãnh đạo), chúng tôi sẽ đánh giá doanh thu lãi gia tăng và doanh thu dịch vụ gia tăng 

so với chi phí hoạt động gia tăng. 

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại Việt Nam, lợi nhuận ngân hàng sẽ đến từ 2 nguồn 

chính: (1) nguồn hoạt động cho vay: được đóng góp bởi đội ngũ tín dụng tại các chi nhánh (2) 

nguồn kinh doanh vốn (vàng, ngoại hối, trái phiếu): được vận hành tại Hội sở. Lợi nhuận lớn nhất 

vẫn đến từ nguồn (1), để đánh giá ngân hàng có tiềm năng trong dài hạn ta cần quan sát kĩ triển 

vọng của mảng này. Mảng cho vay bền vững sẽ là ngân hàng có cấu trúc cho vay đa dạng, không 

phụ thuộc vào nhóm doanh nghiệp “sân sau” (sẽ được phân tích chi tiết trong phần sau về cấu 

trúc lợi nhuận của NHTM). 
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Bảng. Giá trị gia tăng do ban lãnh đạo mới mang lại cho STB từ việc thúc đẩy kinh 
doanh cốt lõi của STB (cho vay và thu phí dịch vụ) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9T2020 

Thu nhập lãi cho vay gia tăng (1) 
          

(575) 
      

(1,098) 
          

697  
       

1,976  
        

3,666  
        

4,761  
        

4,181  
        

2,365  

Thu nhập dịch vụ (thu phí) gia tăng (2) 
           

261  
              

1  
          

223  
          

259  
        

1,194  
             

58  
           

641  
           

537  

Chi phí hoạt động gia tăng (3) 
             

52  
          

255  
          

694  
          

524  
           

659  
        

1,501  
        

1,428  
           

389  

Năng suất lao động gia tăng từ các 
chi nhánh (=1+2-3) 

          
(366) 

      
(1,352) 

          
226  

       
1,711  

        
4,201  

        
3,319  

        
3,394  

        
2,512  

 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 

 

Nhìn vào bảng trên, chúng tôi nhận thấy từ khi ban lãnh đạo mới tham gia điều hành STB, họ đã 

gia tăng thêm lợi nhuận cho STB khoảng 3,000-4,000 tỷ đồng/năm (~12-16% vốn hóa thị trường 

STB giai đoạn trước khi có ban lãnh đạo mới). Tổng giá trị ban lãnh đạo mới này tạo ra từ năm 

2017-nay đã hơn 13,400 tỷ đồng (~40% giá trị vốn hóa hiện tại của STB). Trong khi đó, giá cổ 

phiếu gần như vẫn giao dịch trong vùng giá trước khi có ban lãnh đạo mới. 

Rõ ràng NĐT trên thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh hết giá trị gia tăng này vào thị giá 

của cổ phiếu STB. Do đó, đây sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư tham gia đồng hành cũng ban lãnh 

đạo STB trong giai đoạn tiếp theo, giai đoạn được chúng tôi định nghĩa là “giai đoạn thu hoạch”. 

 

Diễn biến giá cổ phếu STB từ khi thay đổi ban lãnh đạo 
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Môi trường nới lỏng chính sách tiền tệ (lãi suất giảm) đã trợ lực 

thêm nỗ lực của ban lãnh đạo STB  

Có thể nói Ban lãnh đạo mới của STB đã đạt được yếu tố “thiên thời” khi tham gia điều hành STB 

trong giai đoạn 2017 đến nay. Môi trường lãi suất thấp kích cầu nhu cầu tín dụng và lãi suất giảm 

từ 2019 đến nay kèm theo đó là tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế dư thừa đã giúp biên lãi ròng 

(NIM) của STB gia tăng. NIM của STB cải thiện qua mỗi năm. Việc NIM cải thiện này là điều 

thuận theo môi trường chung của ngành do ngành ngân hàng luôn hưởng lợi trong môi trường 

lãi suất giảm vì lãi suất cho vay luôn điều chỉnh chậm và ít hơn lãi suất huy động. 

Hình. Biến động lãi suất giai đoạn 2017-nay 
  

 
Nguồn: FiinPro, Funan Securities 

Bảng. Giá trị gia tăng từ môi trường lãi suất giảm giúp tốc độ tăng thu nhập lãi cao hơn 
tốc độ tăng chi phí trả lãi tiền gửi 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9T2020 

Thu nhập lãi gia tăng 
          

(575) 
      

(1,098) 
          

697  
       

1,976  
        

3,666  
        

4,761  
        

4,181  
        

2,365  

Chi phí lãi gia tăng 
          

(706) 
      

(1,036) 
          

686  
       

4,530  
        

2,408  
        

2,406  
        

2,635  
        

1,257  

Phần hưởng lợi từ môi trường lãi suất 
giảm 

           
130  

           
(63) 

            
10  

      
(2,554) 

        
1,257  

        
2,356  

        
1,547  

        
1,108  

 

 
Tích hợp yếu tố “thiên thời” và “nhân hòa”, chúng ta có thể thấy lợi nhuận của STB tăng trưởng 

khá ấn tượng trong giai đoạn vừa qua. 

Hình. Lợi nhuận hoạt động và chi phí dự phòng và LNTT của STB qua các năm 

 
Nguồn: FiinPro, Funan Securities 
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STB tiếp tục là điểm đến yêu thích của khách hàng cá nhân 

Trong nhóm ngân hàng TMCP thì STB có giá trị tiền gửi cá nhân cao nhất và cũng thuộc nhóm 

có giá trị cho vay cao nhất.  

Xét về độ phủ chi nhánh (nhân tố giúp tăng trưởng tiền gửi và tăng trưởng tín dụng), STB hiện 

đang có hơn 550 điểm giao dịch (chi nhánh và phòng giao dịch) trên cả nước. 

Bảng. So sánh chi nhánh và phòng giao dịch giữa các ngân hàng 

 

 

 

Nguồn: Vietnambiz.vn, Funan Securities 
(link: https://vietnambiz.vn/top-10-ngan-hang-co-nhieu-chi-nhanh-phong-giao-dich-nhat-20200601180743593.htm) 

 

Giá trị cốt lõi của ngân hàng thương mại chính là tệp khách hàng cá nhân. Do đó, chúng tôi đánh 

giá rất cao giá trị tiềm tàng này của STB (sẽ được làm rõ hơn ở phần dưới khi bàn luận về mô 

hình tạo ra lợi nhuận của các ngân hàng tại Việt Nam). 
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Cổ phiếu STB đang chờ “cú huých” để NĐT nhận ra giá trị và “nỗ 

lực” của Ban lãnh đạo mới 

Trên thị trường, NĐT vẫn đang chờ thông tin thêm liên quan đến STB, gồm: (1) quá trình chuyển 

nhượng các lô bất động sản thế chấp trong các khoản nợ xấu tại STB, (2) vấn đề chuyển nhượng 

sang tay giữa các cổ đông lớn (Ngân hàng Kiên Long đang sở hữu và sẽ phải chuyển nhượng 

cho NĐT khác phần sở hữu ~10% vốn STB; Ngân hàng Nhà nước sẽ xúc tiến kế hoạch thoái 

khoảng 53% cổ phần đang nhận ủy quyền tại Sacombank (qua đầu mối Công ty Quản lý tài sản 

các tổ chức tín dụng Việt Nam - VAMC).) 

“Nhìn lại cơ cấu hiện tại, ngoài phần Ngân hàng Nhà nước nhận ủy quyền, cổ đông nội bộ và các thành viên trong 

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Sacombank chỉ có ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - là cá nhân 

có tỷ lệ sở hữu lớn nhất (hơn 62,5 triệu cổ phiếu tính đến cuối tháng 6/2020, ứng với tỷ lệ 3,31%).” – trích nội dung 

bài viết trên báo cafef (https://cafef.vn/neu-nhung-chuyen-nhuong-co-phan-lon-tai-sacombank-thanh-hien-thuc-

20200924150327147.chn) 

Giữa các nhóm cổ đông lớn đang chưa thỏa thuận được với nhau về giá chuyển nhượng (bên 

muốn mua thấp, bên đòi bán cao) nên giá cổ phiếu khó lòng mà dịch chuyển mạnh khi mà bên 

mua đang tỏ ra là bên kiểm soát được cuộc chơi. Vì thế, giá cổ phiếu đang dường như bị ghìm 

giữ để mang lại lợi thế đàm phán cho bên mua. 

Đồng thời, gần đây ngẫu nhiên khi giao dịch đột biến diễn ra tại TCB và STB và MSN cùng lúc 

diễn ra nên cũng tạo ra nhiều hoài nghi cho nhà đầu tư. Liệu lại có chuyện chuyển đổi giữa chủ 

sở hữu (nhà đầu tư cá nhân) của các ngân hàng này. Trong quá khứ, chúng ta đã từng chứng 

kiến sự kiện đột biến khối lượng và giá giao dịch diễn ra cùng lúc tại EIB và STB hay LPB và STB 

trong năm 2017. Chúng tôi cũng lưu ý rằng, vốn hóa thị trường của TCB hay MSN đều đang gấp 

4-5 lần vốn hóa của STB. Do đó, để hấp thụ 10% vốn STB chỉ cần ~2% vốn TCB hoặc MSN được 

bán ra, hay chỉ cần 8-10% lượng cổ phiếu TCB hay MSN bán ra là đủ “tiền tươi” (không vay 

mượn) để trao đổi mua lại hơn 50% vốn của STB. 

Chuyển nhượng các tài sản đảm bảo tạo thêm dòng tiền cho hoạt động cho 

vay 
Hơn 90% giá trị các khoản bất động sản cần chuyển nhượng của STB tọa lạc tại HCM nên 

chúng tôi không quá e ngại về tính thanh khoản trong dài hạn của tài sản này. 

Tổng hợp các bất động sản đang rao bán tại tháng 11/2020: 

Địa điểm theo quận Tổng giá trị bđs đang cần thanh lý 

Quận 5 277 
Quận 6 8 
Quận 7 1,697 
Quận 8 847 
Quận 11 130 
Quận Bình Chánh 420 
Quận Bình Tân 20 
Quận Bình Thạnh 376 
Quận Tân Bình 3 
Quận Tân Phú 400 

Tổng giá trị khởi điểm của các lô bất động sản đang cần thanh lý tại HCM: ~4,200 tỷ đồng 

Nhà đầu tư có thể tham khảo và cập nhật thông tin thanh lý TSĐB tại: https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Thanh-Ly-Tai-San.aspx 
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Ngành ngân hàng đang trong pha tăng trưởng cao nhất về lợi nhuận 

Trước khi bàn luận về chu kỳ lợi nhuận ngân hàng, chúng tôi muốn nhắc lại cấu trúc lợi nhuận 

của một ngân hàng thương mại điển hình ở Việt Nam. 

Lợi nhuận của ngân hàng thương mại thường bao gồm 3 thành phần chính: 

- (1) Lợi nhuận từ hoạt động cho vay và huy động (chênh lệch giữa lãi cho vay và lãi huy 

động vốn và phí dịch vụ và phí hợp tác kinh doanh bảo hiểm) 

o Chênh lệch giữa lãi cho vay và lãi huy động: 

▪ Thu nhập từ cho vay: với đặc thù tại Việt Nam cho vay bất động sản chiếm 

đa số và thời gian giải ngân cho vay dàn trải theo tiến độ và cho vay ưu đãi 

12-24 tháng đầu tiên kể từ ngày giải ngân đâu tiên. Do đó, đỉnh điểm thu 

nhập lãi cho vay sẽ bắt đầu từ thời đểm bàn giao nhà cho khách hàng, khi 

đó dư nợ cho vay cao nhất và gần như đã hết thời gian ưu đãi, lãi suất cho 

vay sẽ cao (thông thường là lãi suất huy động 12 tháng + biên độ (2.5-3.5%, 

tùy ngân hàng). Chu kỳ bất động sản Việt Nam đạt đỉnh điểm bàn giao nhà 

vào năm 2018 nên kể từ năm 2019 trở đi thu nhập lãi của ngân hàng sẽ tăng 

cao. 

▪ Chi phí lãi huy động: do đầu ra cho vay là ký hợp đồng cố định trong dài hạn 

trong khi huy động đầu vào ở VN chủ yếu là kỳ hạn dưới 12 tháng nên ngân 

hàng luôn hưởng lợi mỗi khi lãi suất chung của nền kinh tế giảm. Khi đó chi 

phí vốn sẽ giảm, đặc biệt là ngân hàng có tỷ lệ tiền gửi thanh toán và ngắn 

hạn cao, tức các ngân hàng có hoạt động bán lẻ tốt. NIM là đại lượng đo 

lường chênh lệch giữa lợi suất cho vay và huy động. Do đó, mỗi khi nền kinh 

tế thừa tiền thì NIM toàn hệ thống thông thường cao hơn 3.5%, do ngân 

hàng có thể huy động được nhiều tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng có lãi suất 

thấp hơn rất nhiều so với lãi suất tham chiếu trong hợp đồng cho vay của 

ngân hàng (lãi suất huy động 12 tháng). 

o Phí dịch vụ: đây là khoản thu nhập hệ quả từ hoạt động cho vay và huy động của 

ngân hàng. Ngân hàng có hệ thống khách hàng cá nhân lớn thì khoản thu này sẽ 

cao. Chủ yếu là các khoản: phí thanh toán, phí giao dịch, phí kèm theo trong các 

hợp đồng tín dụng,…Ngân hàng có mạng lưới rộng khắp và có đội ngũ kinh doanh 

tốt cùng giải pháp dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng sẽ có giá trị thu 

nhập này cao. 

o Phí hợp tác kinh doanh bảo hiểm: đây là khoản thu nhập thường được nhắc đến 

trong giai đoạn 2018- nay. Do các ngân hàng hợp tác độc quyền với 1 hãng bảo 

hiểm để bán chéo sản phẩm bảo hiểm và sẽ nhận được khoản phí. Hiện tại, thông 

lệ là công ty bảo hiểm sẽ trả trước theo năm hoặc theo hợp đồng 5-10 năm. Điều 

này tạo nên khoản thu nhập đột biến. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý, nếu năng 

lực bán lẻ của ngân hàng không đáp ứng được điều khoản hợp đồng trả trước khi 

tất toán hợp đồng, ngân hàng phải hoàn lại phí này nếu đội ngũ bán hàng (đa phần 

là teller và chuyên viên tín dụng) không chạy đủ doanh số cam kết. 

>>>Nhìn chung: giá trị của thương hiệu đa phần nằm ở phần thu nhập này, các ngân hàng đã 

được khách hàng tin dùng thì dễ dàng hơn trong việc gia tăng thu nhập cốt lõi này. Tại Việt Nam, 

trong nhóm ngân hàng TMCPNN, VCB gần như là số 1 về giá trị thương hiệu, bất kỳ doanh 

nghiệp hay cá nhân nào cũng đều có tài khoản mở tại ngân hàng này. Riêng trong nhóm 

NHTMCP thì ACB, STB, MBB gần như độc tôn trong quá khứ với tệp khách hàng thế hệ 7x trở 
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về trước. Riêng nhóm khách hàng 8x trở về sau, với sự trổi dậy của công nghệ, một số ngân 

hàng đầu tư mạnh về nền tảng thanh toán điện tử đã và đang lấn sân như: TCB, VIB, VPB. 

- (2) Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn. Do ngân hàng bị kiểm soát bởi các 

điều khoản về tính an toàn vốn nên không bao giờ được dùng hết vốn huy động để cho 

vay. Thay vào đó, họ đã linh động sử dụng phần vốn huy động không cho vay được để 

đầu tư và kinh doanh (trái phiếu chính phủ, ngoại hối, vàng, đầu tư). Hoạt động này được 

quản lý tại Hội sở, do một vài phòng ban liên quan thực hiện. Do bản chất hoạt động này 

là đầu tư có rủi ro nên tính biến động thu nhập cao và phụ thuộc lớn vào (a) diễn biến vĩ 

mô nền kinh tế (lãi suất, tỷ giá, giá vàng) và (b) kỹ năng con người cùng với độ lớn quy 

mô vốn mà đội ngũ được quản lý. Do thị trường liên ngân hàng Việt Nam khá nhỏ, nên 

các ngân hàng vốn lớn sẽ là người kiểm soát được cuộc chơi tốt hơn ngân hàng vốn nhỏ. 

Thông thường, môi trường lãi suất giảm sẽ giúp các ngân hàng có thu nhập này tăng cao 

do họ có thể hạch toán lãi phần trái phiếu chính phủ dễ dàng, đặc biệt các ngân hàng có 

danh mục đầu tư vào trái phiếu lớn (đa phần là khối ngân hàng TMCPNN (VCB, CTG, 

BID) và ngân hàng TMCP thừa vốn: TCB, ACB) 

- (3) Thu nhập từ thanh lý tài sản đảm bảo/hoàn nhập dự phòng khi xử lý nợ xấu thành 

công. Do ngành ngân hàng khi có nợ xấu sẽ phải trích lập dự phòng nên chi chí đã hạch 

toán trong các năm xảy ra nợ xấu nên khi xử lý được nợ xấu (bán được tài sản đảm bảo 

liên quan) sẽ giúp ngân hàng hạch toán thu nhập đột biến. 

Với 3 thành tố như trên, chúng ta có thể thấy với môi trường lãi suất đã chạm đáy như hiện nay 

thì việc ngân hàng đang tiến về thời kỳ đỉnh cao về thu nhập lãi là điều hiển nhiên. Cùng với các 

thu nhập hưởng lợi từ môi trường lãi suất giảm, các ngân hàng cũng đang có cơ hội hạch toán 

các khoản thu nhập bất thường như: phí bán bảo hiểm nhận trước, thu nhập bán tài sản bảo 

đảm của các khoản nợ xấu…. 

Lãi suất tiền gửi liên ngân hàng tạo đáy  NIM hệ thống ngân hàng 

 

 

 
Nguồn: Bloomberg, Vinacapital, Funan Securities  Nguồn: Vinacapital, Funan Securities (Ghi chú: SOCBs: 

Ngân hàng quốc doanh, Private banks: ngân hàng tư nhân, 11 banks: 11 ngân hàng 

được quan sát bởi Vinacapital) 

 

Tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân 
hàng 

 Tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng 
huy động 



 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư 

 

 
 

STB 
 16/11/2020 Giá mục tiêu: 21,100 

 

 

 
  Nguồn: Vinacapital, Funan Securities (Ghi chú: Credit Growth: 

tăng trưởng tín dụng, Deposit Growth: tăng trưởng huy động) 

 

Cùng hưởng lợi về môi trường vĩ mô nhưng diễn biến giá cổ phiếu 

trong nhịp sóng 2020 của các ngân hàng đang lệch pha 

Từ năm 2014 đến 2018, đa phần các cổ phiếu ngân hàng đều tăng trưởng đồng điệu nhau nhưng 

trong sóng ngân hàng 2019-nay dường như đã có sự tách nhóm giữa các cổ phiếu ngân hàng. 

Một số cổ phiếu ngân hàng đã vượt đỉnh 2018 nhưng một số vẫn còn đang ở cách khá xa và 

đang tích lũy thanh khoản. 

Thứ tự lần lượt các cổ phiếu ngân hàng đã vượt đỉnh 2018 theo thứ tự thời gian. 

Cổ phiếu Thời điểm vượt đỉnh 
2018 

Khoảng cách giá đóng 
cửa hiện tại so với đỉnh 
2018 

 

EIB 1/2019 6%  
VCB 7/2019 18%  
BID 12/2019 -6%  
SHB 3/2020 50%  
VIB 9/2020 35%  
ACB 11/2020 0%  

Nguồn: Funan Securities 

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang tích lũy thanh khoản và được kỳ vọng sẽ hướng về đỉnh cũ 

2018 

Cổ phiếu Khoảng cách so với đỉnh 2018 Ghi chú 

TPB 2% Không tính giá những tuần đầu 
giao dịch năm 2018, tính đỉnh trước 
đó thiết lập tháng 6/2019 

CTG 16%  
STB 18%  
MBB 25%  
LPB 22%  
TCB 30% Không tính giá những tuần đầu mới 

giao dịch, tính đỉnh 2018 là giai 
đoạn T10/2018 

HDB 44%  
VPB 70%  

Nguồn: Funan Securities 

Với diễn biến vĩ mô và thanh khoản thị trường (khối lượng giao dịch gia tăng tại nhóm ngân 

hàng), chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm vài ngân hàng sẽ được thị trường đẩy lên vùng giá vượt 

đỉnh 2018. Bởi lẽ, khẩu vị nhà đầu tư tham gia nhóm ngân hàng thường sẽ xoay vòng vốn, họ 
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thường sẽ ưu tiên tham gia vào các cổ phếu ngân hàng tốt trước với định giá hợp lý sau đó sẽ 

lan tỏa dòng tiền chốt lời sang nhóm cổ phiếu nhóm 2 có định giá thấp hơn. 

Bảng. So sánh định giá P/B và P/E giữa các ngân hàng 
  STB ACB BID CTG EIB HDB LPB MBB NVB SHB TCB TPB VCB VIB VPB 

Sàn HSX HSX HSX HSX HSX HSX HSX HSX HNX HNX HSX HSX HSX HSX HSX 

P/B 0.89 1.64 2.01 1.36 1.27 1.44 0.86 1.10 0.84 1.16 1.09 1.24 3.37 1.84 1.16 

ROE%           8.65      22.11        10.68        13.70        5.29      19.52      12.81      18.44      1.05      12.93      17.23      25.26        19.41      27.93      21.81  

P/E pha 
loãng 10.13 8.54 18.30 10.26 24.74 7.36 7.30 6.11 79.05 9.39 6.69 5.41 18.35 8.44 5.75 

ROA%           0.51        1.68          0.58          0.88        0.55        1.77        0.81        1.97      0.06        0.72        2.90        2.01          1.45        2.09        2.53  

VHTT (tỷ 
đồng)       25,071    53,823    157,060    112,633    21,146    31,644    11,870    50,748    3,580    27,734    76,303    19,108    315,255    30,462    57,775  

 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities (Dữ liệu thị trường ngày 6/11/2020) 

 

Bảng. Phân bổ PB tương ứng với mức ROE của các ngân hàng đang niêm yết 

Ngưỡng ROE P/B tương ứng 

Thấp hơn 10%                  0.99  

Từ 10%-15%                  1.35  

Lớn hơn 15%                  1.61  
 

Nguồn: FinnPro, Funan Securities 

 

Hiện tại, STB đang có mức ROE thấp hơn 10% nên bị thị trường đánh giá thấp, chỉ chấp nhận 

PB<1. Tuy nhiên, khi STB cải thiện lợi nhuận trong năm tiếp theo, mức ROE lên trên 10% thì khả 

năng cao PB thị trường sẽ nâng lên mức trung bình các ngân hàng cùng nhóm, tức khoảng 1.35. 

Do đó, chúng tôi kỳ vọng định giá của STB sẽ được cải thiện ~60% so với hiện tại trong năm 

2021. 

Ước tính giá trị hợp lý STB 

Khi đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng, NĐT thường quan tâm đến 2 chỉ số định giá chính: P/B và 

ROE. ROE chính là tốc độ tăng trưởng của giá trị sổ sách (BPVS, hay chính là thành tố mẫu số 

B trong chỉ số P/B). Do đó, ngân hàng có ROE tương lai càng cao và càng ổn định thì càng được 

thị trường chấp nhận P/B cao. 

Ngoài ra, khi các ngân hàng có lợi nhuận đột biến ghi nhận một lần (bán tài sản hay ký các hợp 

đồng bán bảo hiểm) thì thành tố B (BVPS, giá trị sổ sách) của ngân hàng sẽ gia tăng nhanh và 

làm giảm P/B trong các năm sau. Do đó, yếu tố này cũng giúp giá thị trường của cổ phiếu ngân 

hàng tăng nhanh. 

Như phân tích ở trên, STB đang có đầy đủ các yếu tố: lợi nhuận tăng trưởng cao giúp cải thiện 

ROE bền vững trong tương lai và lợi nhuận đột biến (đang sở hữu các bất động sản thế chấp). 

Do đó, chúng tôi kỳ vọng trong giai đoạn 2021-2025, ROE của ngân hàng này sẽ về lại mức 10-

15%. Theo đó, định giá theo PB của STB sẽ nâng lên mức 1.35, cao hơn 50% so với hiện tại, 

tương ứng với mức vốn hóa thị trường tối thiểu giai đoạn 2021-2025 vào khoảng 37,959 tỷ đồng. 

Mức giá mục tiêu tương ứng cho cổ phếu STB là vào khoảng ~21,100đồng/cp. 

Rủi ro khi đầu tư vào STB đó chính là sự biến động mạnh của giá cổ phiếu và việc hạch toán lãi 

đột biến hay không rất khó ước tính thời điểm chính xác. Bởi điều đó phụ thuộc vào ý chí của 

ban lãnh đạo STB, vốn dĩ cũng là người đang có quyền lợi sở hữu lớn nhất lúc này tại cổ phiếu 
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STB. Do đó, NĐT chỉ nên xác định đầu tư dài hạn vào cổ phiếu này và chấp nhận đồng hành 

cùng ban lãnh đạo để cùng “thu hoạch trái ngọt” tại thời điểm thích hợp theo ý chí của họ. 

Riêng về việc NĐT nhỏ lẻ hay bàn về rủi ro nợ xấu quay trở lại, chúng tôi chưa quan ngại lắm 

vấn đề này. Mô hình kinh doanh ngân hàng hiện tại đã khác rất xa so với giai đoạn trước 2014. 

Hiện tại thẩm định tín dụng đã được tập trung hóa về Hội sở nên các chi nhánh không còn quyền 

hạn quyết định phê duyệt như xưa. Điều này giúp ngân hàng lượng hóa rõ ràng hơn chi phí từ 

nợ xấu và tính vào chi phí cho vay. Đồng thời, chúng ta nên hiểu rủi ro nợ xấu ngân hàng nằm ở 

các khoản cho vay lớn (vốn được xác định là có rủi ro ngay từ lúc đầu giải ngân) do không được 

thực hiện theo đúng quy trình (không có can thiệp của bộ phận thẩm định rủi ro mà chủ yếu được 

phê duyệt bởi ban lãnh đạo cấp cao và chủ ngân hàng). Điều này đã được thay đổi và chúng tôi 

tin ban lãnh đạo mới đã rút kinh nghiệm và có nhiều quyền lợi cần được giải quyết khi lợi nhuận 

của STB hồi phục nên họ sẽ có nhiều động lực giữ sạch bảng cân đối tài sản của STB hơn bất 

cứ ai. Đồng thời, STB cũng đang trong diện “được theo dõi” của Ngân hàng Nhà nước nên không 

dễ để các khoản vay lớn đáng ngờ có thể được thông qua. 
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Thông tin doanh nghiệp qua các con số 

Thông tin cổ phiếu  Thông tin định giá nhanh 

Ngành  Ngân hàng 

VHTT (tỷ đồng)  25,070 

SLCP ĐLH (triệu cp)  1,803 

KLGDTB 1 tháng  (cp)  8,568,000 

Giá cao nhất 52T  14,600 

Giá thấp nhất 52T  7,300 

Tỷ lệ sở hữu NN còn có thể 

mua 

 21% 

 

  Hiện tại 

P/E trượt 12.24 

P/B 0.89 

ROE (%) 8.65 
 

Phân tích điểm mua bán theo phân tích kỹ thuật 

 
Nguồn: Fireant, Funan Securities 
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Một số chỉ số so sánh STB với ngân hàng khác 

  Đơn vị STB ACB BID CTG EIB HDB LPB MBB SHB TCB TPB VCB VIB VPB 

Sàn   HOSE HSX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE 

Căn cứ tính chỉ số   TTM TTM TTM TTM TTM TTM TTM TTM TTM TTM TTM TTM TTM TTM 

Chỉ số trên mỗi cổ phiếu                               

     Số CP Lưu hành 
Triệu 
CP 1,803 2,161 4,022. 3,723 1,229 1,255 976 2,773 1,755 3,500 816 3,708 924 2,437 

     Giá trị sổ sách/CP VNĐ 15,637 15,229 19,454 22,225 13,500 17,494 14,090 16,638 13,602 20,043 18,906 25,204 17,904 20,398 

     Doanh số/CP VNĐ 8,887 8,224 12,049 11,480 3,646 10,479 7,133 9,499 6,260 7,402 12,122 12,207 10,915 15,731 

     Giá trị sổ sách hữu 
hình/một cổ phiếu VNĐ 12,972 14,729 19,206 21,201 11,313 23,923 13,600 19,312 11,133 19,291 17,783 24,605 17,767 19,419 

     Giá trị dòng tiền tạo 
ra/một cổ phiếu (CF) VNĐ 889 2,490 -10,865 -1,015 -1,819 9,277 -8,880 -6,257 -2,456 -2,181 -4,282 -12,997 20,468 3,476 

     EPS cơ bản VNĐ 1,318 3,099 2,133 2,948 695 3,425 1,724 2,994 1,702 3,257 4,323 4,631 4,493 4,121 

     Hệ số beta   1.09 1.30 1.35 1.70 -0.01 1.52 0.00 1.22 1.29 1.45 1.09 1.03 0.00 1.49 

Hiệu quả quản lý                               

     ROE% % 8.65% 22.11% 10.68% 13.70% 5.29% 19.52% 12.81% 18.44% 12.93% 17.23% 25.26% 19.41% 27.93% 21.81% 

     ROA% % 0.51% 1.68% 0.58% 0.88% 0.55% 1.77% 0.81% 1.97% 0.72% 2.90% 2.01% 1.45% 2.09% 2.53% 

     Doanh số tính trên đầu 
người 

Triệu 
VNĐ 833 1,591 1,854 1,773 706 905 750 1,678 1,337 2,322 1,837 2,389 1,174 1,415 

     Lợi nhuận thuần tính 
trên đầu người 

Triệu 
VNĐ 123 598 324 455 134 296 181 522 332 1,021 666 906 483 370 

Định giá                               

     Vốn hóa thị trường Tỷ VNĐ 24,078 53,822 157,059 112,632 21,146 31,643 0.00 50,748 27,734 76,303 19,107 315,254 0.00 57,774 

     P/Tangible Book   1.03 1.69 2.03 1.43 1.52 1.05 0.00 0.95 1.42 1.13 1.32 3.45 0.00 1.22 

     Giá trị doanh nghiệp 
(EV) Tỷ VNĐ 470,677 433,827 1,536,220 1,282,955 153,721 280,842 0.00 429,237 404,144 403,407 195,341 1,398,822 0.00 419,141 

     P/Cash Flow   15.02 10.00 -3.59 -29.81 -9.45 2.72 0.00 -2.92 -6.43 -9.99 -5.46 -6.54 0.00 6.82 

     P/E pha loãng   10.13 8.54 18.30 10.26 24.74 7.36 0.00 6.11 9.39 6.69 5.41 18.35 0.00 5.75 

     P/B   0.85 1.64 2.01 1.36 1.27 1.44 0.00 1.10 1.16 1.09 1.24 3.37 0.00 1.16 

 

Nguồn: FiinPro, Funan Securities 
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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. 

 

LIÊN HỆ: 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN 
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Website : www.funan.com.vn 
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