
 

  

     

ANALYST CERTIFICATION AND IMPORTANT DISCLOSURES ARE 

LOCATED IN APPENDIX A. 
Yuanta does and seeks to do business with companies covered in its 

research reports. As a result, investors should be aware that the firm 

may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this 

report. Investors should consider this report as only a single factor in 

making their investment decision. 

 

Tương quan giá CP với VN-Index 

 

 

Vốn hóa thị trường  3,3 tỷ USD 

GTGD BQ6T  17,3 triệu USD 

SLCP 2.799 triệu 

Tỷ lệ chuyển nhượng tự do 60,0% 

Sở hữu nước ngoài  23,2% 

Cổ đông lớn 61,8% 

2021E TS/VCSH (x) 10,1 

2021E P/E (x) 7,0 

2021E P/B (x) 1,3 

Room ngoại còn lại 0,1% 

Lợi suất cổ tức (%) 2,1% 

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 

Bloomberg code: YUTA   

 

Ngân Hàng Quân Đội (MBB) 

Ngân hàng chất lượng với định giá hợp lý 

Tăng giả định tăng trưởng cho vay. Chúng tôi tăng dự báo tăng trưởng cho 

vay của MBB năm 2021E lên 2,4 điểm phần trăm, đạt 15,6% YoY so với dự 

báo của chúng tôi trước đó là 13,2% YoY. 

Dự báo NIM giảm nhẹ 2 điểm cơ bản còn 4,92% đối với năm 2021E (+11 

điểm cơ bản YoY) sau khi điều chỉnh cơ cấu cho vay và tăng tài sản sinh lãi.  

Chi phí hoạt động năm 2021E giảm 4% so với dự báo trước đó của chúng 

tôi. 

Dự báo khoản trích lập dự phòng năm 2021E giảm 12%, còn 5,8 nghìn tỷ 

đồng (-5% YoY). 

Do đó, chúng tôi nâng dự báo LNST sau CDTS lên 7% đối với năm 2021E 

và 4% đối với 2022E, tương ứng với mức tăng trưởng LNST đạt 33% YoY 

trong năm 2021E và 21% năm 2022E. 

Yuanta vs. các bên. Dự báo LNST của chúng tôi hiện nay đang cao hơn so 

với trung bình các bên 6% đối với năm 2021E và 8% đối với năm 2022E.  

Tỷ lệ LLR cao giúp MBB linh hoạt hơn so với hầu hết các ngân hàng khác 

trong việc giảm tỷ lệ trích lập dự phòng và thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong 

tương lai.  

Duy trì khuyến nghị MUA. MBB đang giao dịch tương ứng với P/B 2021E đạt 

1,3x, so với trung vị ngành là 1,5x.  

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 34.233 đồng (1,48USD), tương ứng với 

P/B 2021E đạt 1,6x do dự báo lợi nhuận của chúng tôi cao hơn và tỷ lệ chiết 

khấu thấp hơn.   

MBB là ngân hàng có chất lượng cao với KQHĐKD vững chắc, mà chúng 

tôi tin rằng MBB xứng đáng với mức định giá cao hơn so với các ngân hàng 

khác. Chúng tôi kỳ vọng ROE năm 2021E của MBB sẽ đạt 20%, so với trung 

vị ngành là 19%. Giá mục tiêu mới của chúng tôi là 34.233 đồng, tương ứng 

với mức tỷ suất sinh lời cổ đông 12 tháng là 26%, và chúng tôi tiếp tục duy trì 

khuyến nghị MUA.    
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   Báo Cáo Cập Nhật  

     

 Việt Nam: Ngành Ngân Hàng  25 March 2021  

 
MUA  

Giá mục tiêu tăng     +24% 

Đóng cửa ngày 24/03/2021 

Giá      27.600 đồng 

Mục tiêu 12T     34.233 đồng 

Mục tiêu trước đó      25.900 đồng 

% thay đổi             +32% 

 

Tiêu điểm 

► Chúng tôi tăng giá mục tiêu lên 32% 

do dự báo lợi nhuận tăng và tỷ lệ chiết 

khấu giảm. 

► Chúng tôi tăng 7% dự báo lợi nhuận 

cho năm 2021E và tăng 4% cho năm 

2022E. 

► Giả định tăng trưởng cho vay tăng 

2,4 điểm phần trăm, đạt 15,6% đối với 

năm 2021E. 

 

Quan điểm 

► Duy trì khuyến nghị MUA. MBB đang giao 

dịch tại mức tương ứng với P/B 2021E là 

1,3x với ROE 2021E là 20% 

► Chất lượng tài sản tốt với tỷ lệ LLR cao 

giúp MBB linh hoạt hơn trong việc giảm 

trích lập dự phòng và thúc đẩy tăng trưởng 

lợi nhuận.      

► Dẫn đầu CASA. Lợi thế tiền gửi không kì 

hạn của MBB sẽ giúp thúc đẩy biên lợi 

nhuận.   

 

 
Hồ sơ doanh nghiệp: MBB là một trong những ngân hàng có lợi thế vốn giá rẻ trong số các ngân hàng tại Việt Nam với tỷ lệ CASA 

Q4/2020 đạt 41%, cao hơn rất nhiều so với trung vị ngành là 15%. Cho vay cá nhân (chiếm 44% tính đến Q4/2020) và cho vay 
doanh nghiệp (cũng chiếm 44% tính đến Q4/2020) là những động lực chính giúp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của MBB  

 

 

Chuyên Viên Phân Tích: 

Trần Văn Tánh 

+84 28 3622 6868 ext 3874 

tanh.tran@yuanta.com.vn 

mailto:tanh.tran@yuanta.com.vn


 

 

 

Định giá 

Chỉ số định giá 2018A 2019A 2020P 2021E 2022E 2023E 

PER điều chỉnh (x) 11,4 10,0 9,2 7,0 5,8 4,8 

PEG 0,2 0,7 1,1 0,2 0,3 0,2 

ROA điều chỉnh (%) 1,70% 1,90% 1,82% 2,07% 2,18% 2,29% 

ROE điều chỉnh (%) 18,0% 19,8% 18,4% 20,1% 20,6% 21,2% 

PBR (x) 1,8 1,7 1,6 1,3 1,1 1,0 

Tỷ suất cổ tức (%) 1,7% 1,8% 0,0% 2,1% 3,5% 5,2% 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Vietnam 

Báo Cáo Cập Nhật 

Tăng dự báo tăng trưởng cho vay năm 2021E 

Chúng tôi tăng 2,4 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng cho vay, đạt 15,6% vào năm 
2021E do chúng tôi tin rằng nhu cầu vốn sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ vào sự hồi phục 
của nền kinh tế trong tương lai 

Hạn mức tăng trưởng tín dụng: Hạn mức tăng trưởng tín dụng NHNN cấp cho các 

ngân hàng năm 2021 khá thấp. Ví dụ, hạn mức tăng trưởng tín dụng của 4 ngân hàng 
thương mại nhà nước lần lượt là 6,5% cho Agribank, 7,5% cho cả BID và CTG, và 
10,5% cho VCB. Hạn ngạch đối với các ngân hàng thương mại cổ phần là 10,5% cho 
MBB, 8,5% cho VIB, 9,0% cho STB, 9,5% cho ACB và 12,0% cho TCB.  

Chúng tôi tin rằng mục đích của NHNN khi cung cấp hạn mức tín dụng tương đối thận 
trong như vậy là để tránh bong bóng giá tài sản, đặc biệt là thị trường bất động sản.  

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng NHNN thường sẽ cấp hạn mức tín dụng ban đầu thấp 
vào đầu năm, sau đó tăng hạn mức trong nửa cuối năm. Ví dụ, hạn mức tăng trưởng 
tín dụng của VCB là 12% vào đầu năm 2020 nhưng sau đó đã tăng đến mức 14%. MBB 
cũng là một ví dụ khác: hạn mức tăng trưởng tín dụng vào đầu năm 2020 là 11,8%, 
nhưng sau đó NHNN đã tăng lên 20,0% vào cuối năm. 

Vì vậy, chúng tôi tin rằng NHNN sẽ tăng hạn mức vào nửa cuối năm 2021 để đạt được 
kế hoạch tăng trưởng tín dụng ở mức 12% hoặc cao hơn nữa, nhằm thực hiện mục 
tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2021. 

Cụ thể, chúng tôi cho rằng NHNN sẽ cấp mức hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn 
đối với các ngân hàng có chất lượng tài sản và mức độ an toàn vốn vững chắc. Chúng 
tôi tin rằng MBB có đủ điều kiện để nằm trong danh sách này và xứng đáng để nhận 
được hạn mức tín dụng cao hơn. Vì vậy, chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay sẽ đạt 
15,6% vào năm 2021E.  

Biểu đồ 1: Tăng trưởng cho vay (%) 

 
Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam.  

Hỗ trợ NIM bằng cách tập trung vào cho vay cá nhân và chi phí huy động vốn 
thấp. Chúng tôi cho rằng MBB sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất cho vay thấp để hỗ trợ 

cho khách hàng trong năm 2021; tuy nhiên, chi phí huy động vốn thấp sẽ giúp hỗ trợ 
cho NIM của MBB. Chi phí huy động vốn thấp của MBB phản ánh tỷ lệ CASA cao (41% 
tính đến Q4/2020). Xu hướng cho vay cá nhân tăng (xem hình 2) cũng có lợi cho NIM. 
Do đó, chúng tôi kỳ vọng NIM năm 2021E sẽ đạt 4,92% (+10 điểm phần trăm YoY).    
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Biểu đồ 2: Phân loại cho vay 
 

 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp 

Biểu đồ 3: NIM 
 

 
Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam 
 

Dự báo chi phí hoạt động. Chúng tôi điều chỉnh giảm nhẹ dự báo chi phí hoạt động 

xuống -4% cho năm 2021E và -6% cho năm 2022E dựa trên sự hoạt động hiệu quả và 
kiểm soát chi phí tốt của MBB.     

Biểu đồ 4: Chi phí hoạt động 

 
Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam.  

 
Chúng tôi kỳ vọng chi phí trích lập dự phòng đạt 5,8 nghìn tỷ đồng vào năm 2021E 

(-5% YoY) và tỷ lệ chi phí tín dụng (dự phòng/trung bình cho vay) giảm còn 1,80% (-
43 điểm cơ bản YoY). 

Biểu đồ 5: Chi phí tín dụng (%) (Dự phòng/trung bình cho vay) 

 
Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam  
 

MBB có nguồn vốn tương đối vững chắc và đòn bẩy tài sản hợp lý. MBB công 

bố CAR theo Basel II đạt 10,4% tính đến Q4/2020. Đòn bẩy (tài sản/vốn chủ sở hữu) 
của ngân hàng đạt 10,6x trong năm 2020, thấp hơn so với mức trung vị ngành đạt 
13,8x. Nguồn vốn ngắn hạn của MBB sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đạt 
31,6% trong năm 2020, thấp hơn nhiều so với giới hạn quy định là là 40%. 
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Biểu đồ 6: Đòn bẩy tài sản của các ngân hàng tính đến Q4/2020 

 
Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam  

 

Định giá hấp dẫn 

MBB đang giao dịch tại mức tương ứng với P/B 2021E đạt 1,3x, so với trung vị ngành 
là 1,5x. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư nước ngoài, bởi vì mức 
premium 20-30% trước đây đối với các cổ phiếu hết room ngoại về cơ bản đã không 
còn. Tương tự như ACB, chúng tôi tin rằng MBB xứng đáng với mức định giá cao hơn 
so với các ngân hàng khác nhờ vào KQHĐKD tốt và chất lượng tài sản vững chắc. 
Chúng tôi kỳ vọng ROE năm 2021E sẽ đạt 20% so với mức trung vị ngành là 19% 

Biểu đồ 7: Đồ thị phân tán của ROE và P/B năm 2021 giữa các ngân hàng 

 
Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam  

Chúng tôi tăng giá mục tiêu MBB lên thêm 32%, đạt 34.233 đồng từ mức dự báo trước 
đó là 25.900 đồng. Do chúng tôi tăng dự báo thu nhập như đã đề cập trước đó, đồng 
thời giảm tỷ lệ chiết khấu. Cụ thể, lãi suất tiền gửi 12 tháng của các ngân hàng TMCP 
nhà nước (chúng tôi xem mức lãi suất này như lãi suất phi rủi ro trên thực tế đối với 
các nhà đầu tư tại Việt Nam) đã giảm rõ rệt kể từ báo cáo cập nhật gần đây nhất của 
chúng tôi đối với MBB. Vì vậy, chúng tôi ước tính chi phí vốn chủ sở hữu đã giảm 
xuống 14,1% từ mức 14,9%. Giá mục tiêu mới của chúng tôi tương ứng với P/B năm 
2021E là 1,6x, chúng tôi xem đây là mức định giá hợp lý 
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Phương pháp định giá Giá ước tính Tỷ trọng (%) Giá 

Thu nhập thặng dư 32.613 50,0% 16.306 

Chiết khấu cổ tức (DDM) 35.034 12,5% 4.379 

DDM Multiple 37.975 12,5% 4.747 

Hồi quy 37.379 12,5% 4.672 

So với NH cùng ngành 33.026 12,5% 4.128 

Giá trị hợp lý ước tính   34.233 

Nguồn: Yuanta Việt Nam 

 

Mô hình thu nhập thặng dư 

Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập ròng dài hạn: 4,0%  

Thu nhập ròng dự kiến một năm sau giai đoạn dự báo: 26.140  

Giá trị dài hạn của thu nhập thặng dư: 9.989  

(+) Vốn chủ sở hữu của Cổ đông hiện hữu: 50.099  

(+) Giá trị hiện tại của giá trị dài hạn Thu nhập thặng dư: 2.392  

(+) Tổng giá trị hiện tại của Thu nhập thặng dư 38.784  

Giá trị thực vốn chủ sở hữu: 91.276  

Giá cổ phiếu tương ứng 32.613 

 Nguồn: Yuanta Việt Nam 

 
Bảng thể hiện độ nhạy giữa: ROE vs. Chí phí vốn chủ sở hữu 

  Chi phí vốn chủ sở hữu: 

  ######## 12,0%  12,5%  13,0%  14,1%  14,7%  15,2%  15,7%  

ROE dài hạn 

14,5%  56.330  50.652  45.840  37.411  33.832  31.238  28.938  

14,0%  54.278  48.859  44.262  36.204  32.777  30.293  28.087  

13,5%  52.235  47.073  42.691  35.002  31.728  29.351  27.240  

13,0%  50.201  45.295  41.128  33.805  30.682  28.414  26.397  

12,5%  48.176  43.525  39.571  32.613  29.641  27.480  25.557  

12,0%  46.160  41.762  38.020  31.426  28.605  26.551  24.721  

11,5%  44.152  40.007  36.477  30.245  27.573  25.626  23.889  

11,0%  42.154  38.260  34.941  29.069  26.546  24.705  23.060  

10,5%  40.164  36.521  33.411  27.898  25.523  23.787  22.235  

Nguồn: Yuanta Việt Nam 

Yuanta vs. các bên 

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 2021E 2022E 

Trung vị các bên 10.377 12.352 

Dự báo của Yuanta (đã điều chỉnh) 10.990 13.336 

% chênh lệch 5,9% 8,0% 

Mức cao nhất của các bên 11.020 13.500 

Mức thấp nhất của các bên 9.358 10.489 

EPS (đồng)   

Trung vị các bên 3.644 4.344 

Dự báo của Yuanta (đã điều chỉnh) 3.927 4.765 

% chênh lệch 7,8% 9,7% 

Mức cao nhất của các bên 3.866 4.835 

Mức thấp nhất của các bên 3.344 3.748 

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Số liệu tài chính trọng yếu (Trước vs Sau) 
 Trước Sau % chênh lệch (Sau vs. Trước) 

Bảng cân đối kế toán (tỷ đồng) 2021E 2022E 2021E 2022E 2021E 2022E 

Cho vay gộp: 321.692 366.358 344.915 395.764 7% 8% 
Tổng tài sản: 531.500 605.864 566.230 654.729 7% 8% 
Tiền gửi: 351.791 400.196 358.645 416.471 2% 4% 
Tổng nợ phải trả: 472.002 536.363 506.789 584.619 7% 9% 
Tổng vốn chủ sở hữu: 59.498 69.501 59.441 70.110 0% 1% 
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu: 531.500 605.864 566.230 654.729 7% 8% 
       
 Trước Sau % chênh lệch (Sau vs. Trước) 

Báo cáo thu nhập 
(tỷ đồng) 

2021E 2022E 2021E 2022E 2021E 2022E 

Thu nhập lãi ròng: 23.554 27.570 23.697 27.750 1% 1% 
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ: 4.606 5.746 4.353 5.198 -5% -10% 
Thu nhập ngoài lãi khác: 1793 2033 2.262 2.601 26% 28% 
Tổng thu nhập điều chỉnh: 29.953 35.349 30.312 35.549 1% 1% 
Tổng chi phí: (12.721) (14.981) (12.196) (14.052) -4% -6% 
LNHĐKD trước dự phòng (PPOP): 17.232 20.368 18.117 21.497 5% 6% 
Dự phòng gộp: (6.572) (6.762) (5.785) (6.103) -12% -10% 
Thu hồi nợ xấu 2.466 2.801 1.977 1.969 -20% -30% 
Dự phòng ròng: (4.107) (3.961) (3.808) (4.134) -7% 4% 
Lợi nhuận trước thuế: 13.125 16.407 14.308 17.363 9% 6% 
(-) Thuế: (2.625) (3.281) (2.862) (3.473) 9% 6% 
Lợi nhuận sau thuế: 10.500 13.126 11.447 13.890 9% 6% 
(-) Lợi ích CDTS: (241) (302) (457) (554) 89% 84% 
(-) Khác: - - - - N/A N/A 
Lợi nhuận sau thuế đã điều chỉnh: 10.258 12.824 10.990 13.336 7% 4% 

Nguồn: Yuanta Việt Nam 

Báo cáo tài chính (đã điều chỉnh) 
Bảng cân đối kế toán      Báo cáo kết quả kinh doanh    

  2020A 2021E 2022E 2023E    2020A 2021E 2022E 2023E 
(tỷ đồng)      (tỷ đồng)     

Tiền mặt và số dư tại SBV 20.406 23.535 27.330 31.650  Thu nhập lãi ròng 20.278 23.697 27.750 32.436 
Cho vay các ngân hàng 47.889 55.232 64.138 74.277  Thu nhập từ phí 3.576 4.353 5.198 6.168 
CK kinh doanh & đầu tư 102.799 111.390 129.350 149.797  TN ngoài lãi khác 1.829 2.262 2.601 2.988 
Công ty liên kết khác 922 1.064 1.235 1.431  Tổng TN ngoài lãi 5.405 6.615 7.799 9.156 
Tổng cho vay gộp 298.297 344.915 395.764 453.023  Tổng thu nhập  25.683 30.312 35.549 41.592 

(-) Dự phòng cụ thể: (2.206) (1.814) (1.545) (1.350)  Tổng chi phí (10.555) (12.196) (14.052) (16.199) 
(-) Dự phòng chung: (2.148) (2.647) (3.037) (3.477)  PPOP 15.127 18.117 21.497 25.394 

Tổng dự phòng: (4.354) (4.462) (4.582) (4.827)  Dự phòng gộp: (6.118) (5.785) (6.103) (6.464) 
Tổng cho vay ròng: 293.943 340.453 391.182 448.197  Thu hồi nợ xấu: 1.680 1.977 1.969 2.134 
TSCD hữu hình: 3.089 3.243 3.405 3.575  Dự phòng ròng: (4.439) (3.808) (4.134) (4.330) 
TSCD vô hình: 1.222 1.222 1.222 1.222  LN trước thuế: 10.688 14.308 17.363 21.063 

Đầu tư BDS 248 248 248 248  (-) Thuế thu nhập: (2.082) (2.862) (3.473) (4.213) 

Tiền lãi dự thu: 3.782 3.782 3.782 3.782  Lợi nhuận sau thuế 8.606 11.447 13.890 16.851 
Thuế hoãn lại: 3 3 3 3  (-) Lợi ích CDTS (343) (457) (554) (672) 
Các tài sản khác: 20.679 26.057 32.834 41.373  (-) Khác - - - - 
Tổng tài sản: 494.982 566.230 654.729 755.556  LNST (điều chỉnh) 8.263 10.990 13.336 16.178 

Tiền gửi: 310.960 358.645 416.471 482.307  EPS đã điều chỉnh 2.993 3.927 4.765 5.781 
Nợ NHNN & NH khác: 50.892 51.947 59.605 68.229       
Giấy tờ có giá 50.924 50.924 50.924 50.924       
Khoản nợ khác: 32.107 45.274 57.619 71.853       
Tổng nợ phải trả: 444.883 506.789 584.619 673.312       

Vốn và thặng dư 29.290 29.290 29.290 29.290       
Quỹ dự trữ 6.225 6.225 6.225 6.225       
Cổ phiếu quỹ (564) (564) (564) (564)       
Lợi nhuận giữ lại 12.956 22.297 32.966 45.100       
Lợi ích cổ đông 2.193 2.193 2.193 2.193       
Tổng vốn chủ sở hữu 50.099 59.441 70.110 82.244       

Tổng nợ và vốn 494.982 566.230 654.729 755.556       

  Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam. 



 

 

 

Hệ số tài chính FY18A FY19A FY20A FY21E FY22E FY23E 

Dự phóng tăng trưởng       

Thu nhập lãi thuần 30% 23% 13% 17% 17% 17% 

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 127% 24% 12% 22% 19% 19% 

Thu nhập ngoài lãi khác 114% 56% 34% 24% 15% 15% 

Chi phí hoạt động 46% 11% 9% 16% 15% 15% 

Dự phòng gộp -7% 61% 25% -5% 5% 6% 

Lợi nhuận trước dự phòng 37% 38% 18% 20% 19% 18% 

Lợi nhuận ròng đã điều chỉnh 74% 28% 6% 33% 21% 21% 

Tài sản 15% 14% 20% 14% 16% 15% 

PHÂN TÍCH TÀI SẢN       

Tài sản sinh lời trên tổng tài sản 95% 95% 91% 91% 90% 90% 

Lợi nhuận trên tài sản sinh lời BQ 1,78% 1,99% 1,96% 2,28% 2,42% 2,55% 

PHÂN TÍCH TÍN DỤNG       

Tăng trưởng cho vay (% YoY) 16% 17% 19% 16% 15% 15% 

Tỷ lệ cho vay trên tài sản sinh lời  61% 63% 65% 66% 66% 66% 

PHÂN TÍCH TIỀN GỬI       

Tăng trưởng tiền gửi (% YoY) 9% 14% 14% 15% 16% 16% 

Tỷ lệ tiền gửi trên tổng nợ 73% 73% 70% 71% 71% 72% 

THANH KHOẢN       

Tỷ lệ LDR  88% 91% 95% 95% 94% 93% 

CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN       

Nợ xấu (nhóm 3-5) 2.860 2.898 3.248 3.457 3.693 4.054 

Tỷ lệ nợ xấu 1,33% 1,16% 1,09% 1,00% 0,93% 0,89% 

Dự phòng chung trên cho vay gộp 0,77% 0,72% 0,72% 0,77% 0,77% 0,77% 

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu 112% 110% 134% 129% 124% 119% 

PHÂN TÍCH CHÊNH LỆCH       

Lãi suất nhận được trên TS sinh lời BQ 7,71% 8,46% 7,78% 8,12% 8,32% 8,52% 

Lãi suất trả trên tổng nợ BQ 3,34% 3,77% 3,06% 3,23% 3,33% 3,43% 

Chênh lệch lãi suất 4,36% 4,69% 4,72% 4,89% 5,00% 5,08% 

NIM (Net-II / avg. IEAs) 4,53% 4,88% 4,82% 4,92% 5,03% 5,11% 

THU NHẬP KHÁC       

Thu nhập phí/ tổng TN (điều chỉnh) 14% 14% 14% 14% 15% 15% 

Thu nhập ngoài lãi khác/ tổng thu nhập 5% 6% 7% 7% 7% 7% 

HIỆU QUẢ VẬN HÀNH       

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập 48% 43% 41% 40% 40% 39% 

CHI PHÍ TÍN DỤNG       

Dự phòng/ tổng tài sản BQ 1,52% 2,10% 2,23% 1,80% 1,65% 1,52% 

LỢI NHUẬN       

ROA trước dự phòng 2,56% 3,12% 3,06% 3,20% 3,28% 3,36% 

ROE trước dự phìng 27,2% 32,2% 30,2% 30,5% 30,7% 30,9% 

ROA 1,70% 1,90% 1,82% 2,07% 2,18% 2,29% 

ROE 18,0% 19,8% 18,4% 20,1% 20,6% 21,2% 

Tỷ lệ chi trả cổ tức 19% 18% 0% 15% 20% 25% 

Tỷ suất cổ tức 1,6% 1,7% 0,0% 2,1% 3,4% 5,1% 

ĐỊNH GIÁ       

P/E (x) 11,4x 10,0x 9,2x 7,0x 5,8x 4,8x 

P/B (x)  1,8x 1,7x 1,6x 1,3x 1,1x 1,0x 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam. 
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