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Mục tiêu tăng trưởng 32% lợi nhuận trước thuế thông qua mở rộng mạng lưới kinh doanh 

Tổng kết năm 2020:  

• Vào cuối năm 2020 tổng tài sản đạt 242.343 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2019; 

• Chất lượng tài sản của LPB liên tục được nâng cao trong năm 2020 được thể hiện qua việc tất 

toán toàn bộ dư nợ trái phiếu VAMC, tỷ lệ nợ xấu giảm giảm xuống mức 1.43%; 

• Công tác huy động nguồn vốn trong năm 2020 tăng trưởng ổn định và hiệu quả qua nhiều 

kênh (thị trường 1, huy động tại quầy, huy động online, …); 

• Việc cho vay thị trường 1 tăng 25,65% so với cùng kỳ năm trước, các hoạt động tăng trưởng 

tín dụng, thu dịch vụ tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận đạt mức cao nhất trong 13 năm hoạt 

động, hoàn thành 143% kế hoạch và tăng 19% so với năm 2019; 

• Cũng trong năm 2020 LPB đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 10,746 tỷ đồng bằng hình 

thức phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. 

Kế hoạch năm 2021:  

• Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 32%; 

• LPB dự kiến tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 đạt 282,600 tỷ đồng, tăng 17%; 

• Tín dụng thị trường 1 ước tính sẽ tăng 20% ước đạt 213,020 tỷ nếu được NHNN phê duyệt; 

Cập nhật triển vọng từ ĐHCĐ  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt  

(HOSE: LPB) 

Thông tin giao dịch 
Giá đóng cửa (10/05) 21,800 đồng 

Giá cao 52W 21,900 đồng 

Giá thấp 52W 10,500 đồng 

Tỷ lệ sở hữu NN 4.58% 

KLDG TB  57,000,000 

cp/phiên 

Thông tin cơ bản  

Vốn hoá TT 23,212 Tỷ 

P/E 10.3 

BVPS 14,00 

ROA trước dự phòng 1.7% 

Tăng trưởng EPS (TTM) 24.37% 

Tăng trưởng  

LNST Q1/2021 

84% 

  

  

  

 
Biến động cổ phiếu so với VN-Index 
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• Huy động thị trường 1 tăng 15% dự kiến ở mức 237,770 tỷ đồng; 

• Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%; 

• Kết thúc quý 1/2021, LPB đã công bố KQKD quý 1 đạt 1,112 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 

tăng trưởng 84% so với cùng kỳ năm trước.  

Thực thi mục tiêu kinh doanh đề ra: 

Mở rộng quy mô: LPB đã lên kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi rộng hơn trên cả 

nước (cụ thể là ở cấp huyện dù Ngân hàng đã phủ sóng trên cả 63 tỉnh thành trên cả nước). Trong 

năm 2021, LPB lên kế hoạch sẽ nâng cấp thêm 120 PGD bưu điện, nâng tổng số điểm giao dịch của 

LPB lên 676 điểm. Mục đích để tăng trưởng doanh số mảng bán lẻ và cung cấp các dịch vụ khác của 

Ngân hàng đồng thời tăng trưởng tín dụng theo định hướng bán lẻ khi khai thác hiệu quả hệ thống 

mạng lưới rộng lớn để đẩy mạnh phát triển khách hàng bán lẻ, chú trọng cho vay đối với lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương của Chính Phủ và NHNN. 

Tăng vốn: Mục tiêu tăng vốn điều lệ năm 2021 của LPB thêm 4,957 tỷ đồng nâng mức vốn điều lệ 

lên 15,703 tỷ đồng. Việc tăng vốn được tiền hành thông qua 3 hình thức: 

1.  Phát hành 129 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% 

2.  Phát hành riêng lẻ 66.7 triệu cổ phiếu cho NĐT nước ngoài  

3.  Phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

4.  Phát hành 35 triệu cổ phiếu ESOP 

Biến động giá LPB so với ngành Ngân hàng 

Giao dịch NĐTNN 

Hiệu quả cổ phiếu 1 năm 
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Biến động nhân sự cấp cao: Bầu cử ông Nguyễn Đức Thụy làm Phó Chủ tịch HĐQT. Ông được đề 

cử tham gia HĐQT trong nhiệm kỳ 2018-2023, theo đánh giá của LPB ông Thụy có nhiều kinh 

nghiệm, mối quan hệ và tầm nhìn chiến lược dài hạn cùng với việc nắm giữ chức danh chủ tịch, 

chức danh lớn tại các doanh nghiệp,… Các doanh nghiệp do ông Thụy lãnh đạo có hệ thống khách 

hàng rộng khắp và hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nên sẽ có nhu cầu rất lớn về các dịch 

vụ tài chính – ngân hàng. HĐQT của LPB cũng hi vọng vì lý do này sẽ là động cơ làm tăng trưởng 

doanh số của LPB trong tương lai. 

Các cổ đông trong cuộc họp ĐHCĐ cũng kỳ vọng với tầm nhìn dài hạn của BLĐ hiện tại cũng như 

khả năng dẫn dắt của ông Thụy sẽ đưa giá cổ phiếu LPB ngang với mức giá của MBB (giá 30,250 tại 

giá đóng cửa 28/4).  

Định giá và Khuyến nghị:  

Chúng tôi khuyến nghị MUA với mức giá mục tiêu 27,000 đồng/cp (+23.8% so với giá hiện tại) 

Theo đánh giá của chúng tôi LPB hiện đang có P/E thấp hơn các doanh nghiệp có vốn hoá tương 

đương cùng ngành, tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức thấp và tăng trưởng cao (4 quý gần nhất) so với 

mặt bằng chung của tất cả các Ngân hàng khác. Với mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng trong năm 

2021 cùng chỉ số P/E của các cổ phiếu vốn hoá tương đương cùng ngành để tính toán cho giá trị hợp 

lý của LPB. Vào ngày 10/05/2021 LPB đã được Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh vào danh sách doanh 

nghiệp đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ, đây là một yếu tố khác kích thích dòng tiền chảy vào cổ 

phiếu. 

Lịch sử định giá 
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Phụ lục Báo cáo tài chính (BCĐKT và B.KQHĐKD) (tiếp theo) 

Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 

Báo cáo kết quả kinh doanh 

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 8,908 11,510 13,856 16,260 17,869 - 

Chi phí lãi và các chi phí tương tự -4,884 -6,283 -8,841 -10,199 -11,149 - 

Thu nhập lãi thuần 4,024 5,227 5,016 6,061 6,720 7,509 

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 164 190 331 593 860 - 

Chi phí hoạt động dịch vụ -88 -125 -178 -199 -233 - 

Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 76 65 153 393 627 - 

Lãi/(lỗ) thuần từ hoạy động kinh doanh ngoại hối và vàng 138 6 7 64 62 - 

Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0 14 0 4 34 - 

Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư -222 370 -5 -54 138 - 

Thu nhập từ hoạt động khác 5 33 58 91 257 - 

Chi phí hoạt động khác -149 -612 -350 -53 -67 - 

Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác -143 -579 -291 38 190 - 

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 0 0 0 0 0 - 

Tổng thu nhập hoạt động 3,872 5,103 4,879 6,507 7,771 - 

Chi phí hoạt động -2,032 -2,813 -3,048 -4,032 -4,645 - 

LN thuần từ hoạt động kinh doanh trước CF dự phòng rủi ro tín dụng 1,840 2,290 1,831 2,474 3,126 - 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng -492 -522 -618 -436 -699 - 

Tổng lợi nhuận trước thuế 1,348 1,768 1,213 2,039 2,427 3,203 

     Chi phí thuế TNDN hiện hành -285 -400 -253 -439 -565 - 

     Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0 - 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -285 -400 -253 -439 -565 - 

Lợi nhuận sau thuế 1,063 1,368 960 1,600 1,862 - 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0 - 

Cổ đông của Công ty mẹ 1,063 1,368 960 1,600 1,862 - 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) 1,582 2,028 1,287 1,306 1,537 2,027 
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Phụ lục chỉ số so sánh với các doanh nghiệp trong cùng ngành (xếp theo vốn hoá giảm dần): 

STT Mã CK 
Vốn hóa thị trường 

(Tỷ đồng) 

Biên lãi suất ròng 

(NIM) 

ROA trước 

dự phòng 

(%) 

Tỷ lệ nợ xấu 

(NPL) 

Tăng trưởng LN 

trước dự phòng 
P/E 

BVPS 

(đồng)  

1 VCB 359,761 3.07% 2.93% 0.88% -0.52% 19.7 27,210 

2 TCB 164,905 5.36% 4.92% 0.38% 16.75% 14 22,406 

3 BID 163,495 2.57% 2.34% 1.76% 15.41% 23.8 19,649 

4 CTG 163,085 3.03% 2.41% 0.88% 27.23% 12.2 24,503 

5 VPB 150,967 8.58% 7.07% 3.46% 6.54% 14.5 22,811 

6 MBB 88,440 4.96% 4.08% 1.29% 42.63% 11.1 18,372 

7 ACB 76,086 3.86% 2.86% 0.91% 8.11% 10.2 17,547 

8 VIB 65,121 4.23% 3.34% 0.00% 3.61% 12.5 17,420 

9 HDB 47,813 4.63% 2.96% 1.51% 21.23% 11.6 15,428 

10 SHB 47,176 2.83% 2.17% 1.89% -51.31% 16.1 13,301 

11 STB 43,287 2.66% 1.29% 1.48% 37.02% 16.3 16,485 

12 SSB 33,240 2.19% 1.62% 1.80% 5.50% 24.9 11,769 

13 EIB 31,596 2.22% 1.37% 2.30% -16.25% 28.6 13,822 

14 TPB 30,021 4.23% 3.34% 1.19% -7.80% 8.9 17,399 

15 MSB 25,685 3.52% 2.64% 1.86% 28.65% 13.2 15,368 

16 OCB 25,644 3.88% 3.98% 1.69% -34.27% 7.5 16,848 

17 LPB 23,212 3.38% 1.70% 1.43% 24.37% 12.6 14,059 

Phụ lục Báo cáo tài chính (BCĐKT và B.KQHĐKD) 

Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 

Bảng cân đối kế toán 

TỔNG TÀI SẢN 141,865 163,434 175,095 202,058 242,343 263,069 

Tổng nợ phải trả 133,533 154,050 164,894 189,478 228,111 231,089 

Vốn chủ sở hữu 8,332 9,383 10,201 12,580 14,232 16,245 

Vốn điều lệ 6,460 6,460 7,500 8,881 10,746 10,269 
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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 

Email: research@funan.com.vn 

Website : www.funan.com.vn 

TRỤ SỞ CHÍNH

Đ/c: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh 
Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ 
Chí Minh 
Tel : (028) 6295.9158 
Fax: (028) 6295.9218 

CHI NHÁNH SÀI GÒN 

Đ/c: Tầng 3, số 353-353bis-355 An Dương 
Vương, Phường 3, Quận 5, TPHCM 
Tel : (028) 6295.9138 
Fax: (028) 6295.9178 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

Đ/c: Số 90-92 Hồ Xuân Hương, Phường 
Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 
Tel : (0236) 377.9655 
Fax: (0236) 377.9656 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 

Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ, 
Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Tel : (024) 6283.3666 
Fax: (024) 3206 8881 
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