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Khả năng chống sốc tốt với các biến động kinh tế
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Khuyến nghị

OUTPERFORM

BVSC dự báo Tổng thu nhập hoạt động và LNTT của VCB trong 2020 đạt
lần lượt 56.070 tỷ VNĐ và 28.944 tỷ VNĐ, tăng trưởng lần lươt 22.6% và

97.600

25.2% (trong đó thu nhập và lợi nhuận từ core không bao gồm one off tăng

Giá kỳ vọng (VND)
Giá thị trường (5/3/2020)

83.100

trưởng lần lượt 18.6% và 17.2%). Đối với hoạt động banca, chúng tôi dự báo
thu nhập từ hoa hồng đạt 1.000 tỷ VNĐ ngay trong năm đầu hoạt động và thay

17.4%

đổi dự báo ghi nhận 400 triệu USD upfront fee thành chia đều trong 5 năm thay
vì 2 năm như dự báo trước đây.

THÔNG TIN CỔ PHẦN

Việc hỗ trợ giảm lãi suất do ảnh hưởng của dịch Covid sẽ ảnh hưởng đến
khả năng mở rộng NIM trong 2020. Giả sử dư nợ được hỗ trợ của VCB chiếm

Lợi nhuận kỳ vọng
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Khoảng giá 52 tuần

62.000 – 94.500

Vốn hóa
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SL cổ phiếu lưu hành
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KLGD bình quân 10 ngày

777.880 CP

khoảng 20% tổng dư nợ, lãi suất bình quân đầu ra có thể giảm 0.2 – 0.3%. Tuy
vậy các tác động này có thể được bù đắp bởi khả năng tăng tỷ trọng cho vay cá
nhân/tổng dư nợ và tăng tỷ lệ LDR. Tính đến hết 2019, tỷ trọng cho vay cá nhân
đạt 43% trên tổng dư nơ, nếu bao gồm cả cho vay SME thì tỷ trọng lên tới
khoảng 55% theo ước tính của BVSC. VCB dự kiến tăng dư nợ cho vay cá nhân

% sở hữu nước ngoài

24%

Room nước ngoài

30%

và SME ở mức 25% trong 2020 và đưa tỷ trọng lên 60% trong tổng dư nợ. Trong
khi đó, LDR theo TT22 của VCB mới ở quanh mức 73% tính đến hết 2019, do

Giá trị cổ tức/cổ phần

N/A

vậy ngân hàng còn khá nhiều room để nâng tỷ trọng này trong các năm tiếp

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

N/A

theo, qua đó cải thiện NIM
Khẩu vị rủi ro thận trọng, chất lượng tài sản tốt và việc tích cực trích lập
dự phòng trong các năm vừa qua sẽ giúp cho VCB tiết giảm được chi phí
tín dụng và gia tăng khả năng chống sốc đối với các biến động bất lợi của
kinh tế. Tỷ lệ NPL của VCB trong 2019 giảm mạnh xuống 0.8% từ 1.2% trong
2018, thấp thứ 2 toàn ngành và số dư nợ xấu xét về giá trị tuyệt đối giảm 8% so
với 2018. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NPL tăng lên 1% trong 2020 do diễn biến kinh
tế bất lợi do ảnh hưởng từ dịch bệnh covid-19 có thể ảnh hưởng tới khả năng
trả nợ của khách hàng, tuy nhiên tỷ lệ này sẽ quay lại mức 0.8% trong các năm
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tiếp theo. Ngoài ra chúng tôi cho rằng VCB có thể đã giấu 3.000 tỷ VNĐ lợi
nhuận vào chi phí tín dụng trong 2 năm 2018 và 2019.
Định giá và khuyến nghị đầu tư
Chúng tôi vẫn đánh giá cao triển vọng trung và dài hạn của VCB và giảm nhẹ
giá mục tiêu cho VCB xuống 97.600 VNĐ/CP dựa trên phương pháp Thu nhập
thặng dư. Mức định giá này dựa trên giả định VCB vẫn sẽ phát hành tăng vốn
thành công (6.5% trong 2020) và do đó tương đương với P/B 2020 ở mức 3.2x.
Với nhận định VCB còn nhiều dư địa tăng trưởng lợi nhuận cộng với khả năng
chống sốc tốt với các diễn biến bất lợi của kinh tế, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị
OUTPERFORM cho VCB. Chúng tôi lưu ý rủi ro chính cho khuyến nghị này là
diễn biến kinh tế xấu hơn và VCB không phát hành tăng vốn ngay trong 2020.
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LNTT 2019 tăng trưởng 26.6%, trong đó lợi nhuận từ core tăng
trưởng 38.4%, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng lãi thuần và chi phí
dự phòng rủi ro tín dụng giảm
Trong 2019, tăng trưởng dư nợ tín dụng của VCB đạt 16%, trong đó tăng
trưởng dư nợ cho vay đạt 16.3% và NIM được mở rộng 32 điểm cơ bản từ
2.81% lên 3.13% giúp cho thu nhập lãi thuần tăng trưởng 26.6%. Tính đến hết
2019, thu nhập lãi thuần chiếm 75.6% tổng thu nhập hoạt động của VCB.
Tăng trưởng NIM được hỗ trợ bởi việc mở rộng danh mục cho vay cá nhân
34%, trong đó động lực chính vẫn đến từ cho vay mua nhà. Tính đến hết 2019,
tỷ trọng cho vay cá nhân trên tổng danh mục cho vay đạt 43%, nếu tính cả tỷ
trọng cho vay SME thì tỷ lệ này đã lên mức 55%.
NIM và tỷ trọng cho vay cá nhân của VCB
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Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi (chiếm 24.4% tổng thu nhập hoạt động trong
2019) chỉ tăng trưởng 2.6%, chủ yếu nhờ thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng
26.6% trong khi thu nhập ngoài lãi khác giảm 8.3% (chủ yếu do suy giảm thu
nhập mua bán chứng khoán và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần do 2018 có
khoản thu nhập bất thường từ thoái vốn tại các ngân hàng MBB, EIB và OCB).
Nếu không tính khoản thu nhập bất thường này (1.557 tỷ VNĐ) thì thu nhập
ngoài lãi và LNTT tăng trưởng lần lượt 19.8% và 38.4%.Trong 2020 thu nhập
ngoài lãi sẽ có thêm đóng góp từ mảng banca sau khi VCB kí thỏa thuận độc
quyền với FWD. Chúng tôi kì vọng doanh thu từ banca trong năm đầu tiên đạt
1.000 tỷ VNĐ, qua đó nâng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập hoạt động
lên 27.3% (không bao gồm thu nhập bất thường từ upfront fee).

Chi phí tín dụng giảm do chất lượng tài sản cải thiện mạnh
Chi phí tín dụng trong 2019 giảm 8.2%, trong đó chi phí DPRR cho vay khách
hàng giảm đến 26% mặc dù VCB thực hiện chính sách trích lập rất thận trọng
(dự phòng cụ thể cho vay khách hàng được trích lập trên giả định giá trị tài
sản đảm bảo bằng 0). Điều này đạt được là do trong 2019 tỷ lệ NPL giảm
mạnh từ 1.2% trong 2018 xuống 0.8% và số dư nợ xấu xét về giá trị tuyệt đối
giảm 8% so với 2018. Tính đến hết 2019, tỷ lệ LLCR của VCB lên tới 182%,
2
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cao nhất toàn ngành. Chúng tôi cho rằng với khẩu vị rủi ro thận trọng, chất
lượng tài sản vượt trội và việc tích cực trích lập dự phòng trong các năm gần
đây, VCB là ngân hàng có khả năng chống sốc tốt với các biến động của nền
kinh tế.
Tỷ lệ NPL và LLCR các NHTM
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Ngoài ra chúng tôi cũng nhận thấy trong chi phí tín dụng của VCB trong 2 năm
gần đây có khoản DPRR cho vay các TCTD khác (1.000 tỷ trong 2018 và 2.000
tỷ trong 2019). Mức dự phòng lũy kế rủi ro cho vay TCTD tại thời điểm cuối
năm 2019 là 3.000 tỷ VNĐ,tương đương 4.8% số dư cho vay TCTD khác, một
mức bất hợp lý đối với cho vay liên ngân hàng thường là các khoản vay ngắn
hạn và có mức độ rủi ro thấp, đặc biệt với khẩu vị rủi ro của VCB. Do vậy,
chúng tôi cho rằng ngân hàng đã cố ý đưa thêm khoản trích lập này vào để
giấu bớt lợi nhuận. Nếu loại bỏ chi phí này, VCB sẽ ghi nhận thêm 3.000 tỷ lợi
nhuận.
Chi phí tín dụng của VCB
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NIM vẫn có thể tiếp tục được mở rộng nhờ việc mở rộng danh
mục cho vay cá nhân và tăng LDR
Mặc dù NIM của VCB đã cải thiện tương đối nhưng vẫn ở mức trung bình thấp
so với các NHTM. Mặc dù chúng tôi cho rằng VCB sẽ khó tăng lãi suất do vai
trò đầu tàu trong ngành ngân hàng để thực hiện định hướng giảm lãi suất của
Chính Phủ, việc mở rộng danh mục cho vay cá nhân và tăng tỷ trọng này trên
tổng danh mục cho vay sẽ giúp VCB cải thiện lãi suất bình quân. Trong 2020,
ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng danh mục cho vay cá nhân và
SME 25% và tăng tỷ trọng danh mục này trong tổng danh mục cho vay lên
60%. Ngoài ra với tỷ lệ LDR theo TT22 mới chỉ ở quanh mức 75% (thấp hơn
nhiều so với mức trần 85%), VCB vẫn còn nhiều cơ hội để tăng tỷ lệ này và
qua đó cải thiện NIM
NIM và LDR các NHTM
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Tác động của dịch Covid-2019 đối với KQKD2020 của VCB
Tính đến ngày 4/3/2020, 23 TCTD đã báo cáo lên NHNN, theo đó ước tính có
khoảng 926.000 tỷ VNĐ dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, chiếm 14.3% dư
nợ của 23 TCTD này và 11.3% dư nợ toàn ngành. Dư nợ bị ảnh hưởng của các
NHTM nhà nước khoảng gần 600.000 tỷ VNĐ. VCB đã triển khai cắt giảm lãi
suất kể từ 11/2/2020 đến 30/4/2020 cụ thể như sau:
VCB hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-2019
Đối tượng hỗ trợ
Mức hỗ trợ lãi suất
Dư nợ hiện hữu
Vay VND
Ngắn hạn
Trung dài hạn
Vay USD
Ngắn hạn
Trung dài hạn
Dư nợ mới
Vay VND
Vay USD

1.00%
1.50%
0.50%
0.75%
Tối đa 1.0%
Tối đa 0.5%
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Vcb ước tính dư nợ của các khoản vay hiện hữu được giảm lãi suất khoảng
30.000 tỷ VNĐ (chiếm ~4% dư nợ của VCB và ~7% dư nợ cho vay khách hàng
doanh nghiệp) và số tiền giảm lãi suất là 300 – 450 tỷ VNĐ. Ngoài ra các TCTD
đã xây dựng gói hỗ trợ tín dụng với tổng giá trị 285.000 tỷ VNĐ và mức giảm lãi
suất bình quân là 0.5 – 1%. Giả sử dư nợ được hỗ trợ của VCB chiếm khoảng
20% tổng dư nợ, lãi suất bình quân đầu ra có thể giảm 0.2 – 0.3%. Ngoài ra,
chúng tôi cũng dự báo tỷ lệ NPL của VCB trong 2020 sẽ tăng lên 1%.

Dự báo KQKD 2020
Thay đổi chính của chúng tôi về dự báo KQKD của VCB trong báo cáo này so
với báo cáo trước đây bao gồm (i) điều chỉnh ghi nhận thu nhập one off từ thỏa
thuận banca với FWD chia đều trong 5 năm thay vì 2 năm, (ii) giữ nguyên NIM
ở mức 3.13% thay vì tăng 10bsp như dự báo trước đây, và (iii) tăng chi phí trích
lập. Loại trừ tác động của thu nhập bất thường, LNTT dự báo tăng trưởng 17.2%.
Dự báo KQKD 2020 (tỷ VNĐ)
Tiêu chí
Tổng tài sản

2019F

2020F

20/19 Cơ sở dự báo

1,223,981

1,380,600

13%

TGKH

928,414

1,021,363

10%

Chúng tôi dự báo pure LDR của VCB tăng lên 82% trong 2020 do
VCB dư kiến nâng dần tỷ lệ này lên 85%. Tăng trưởng TGKH do
đó thấp hơn tăng trưởng cho vay khách hàng

Cho vay KH

734,707

837,517

14%

Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng 14% trong 2020, tương
đương với kế hoạch của ngân hàng. SBV đã phê duyệt hạn mức
tín dụng cho các NHTM trong đó VCB được phê duyệt hạn mức
11%, tuy vậy chúng tôi tin rằng VCB sẽ dễ dàng xin được nới room
tăng trưởng với tỷ lệ an toàn vốn tốt và chất lương tài sản vượt trội.

Thu nhập lãi

34,577

39,208

13%

Chúng tôi dự báo NIM giữ nguyên ở mức 3.13% bằng với 2019
do sự sụt giảm về lãi suất đầu ra bình quân (0.2%) sẽ được bù
đắp bởi việc tăng LDR

Thu nhập
ngoài lãi

11,156

16,862

51%

Chúng tôi giả định VCB sẽ ghi nhận thu nhập one off 400 triệu USD
từ FWD chia đều trong vòng 5 năm thay vì 2 năm như dự báo trước
đây. Doanh thu từ banca đạt 1.000 tỷ ngay trong 2020 giúp NFI
tăng 50%. Nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường từ upfront fee
thì Thu nhập ngoài lãi tăng 35%

Tổng thu
nhập hoạt
động

45,733

56,070

20%

CP hoạt
động

15,820

19,523

23%

LN trước
DPRR

29,913

36,547

22%

Chúng tôi dự báo CIR 2020 ở mức 36% sau khi loại trừ thu nhập
bất thường từ upfront fee với FWD, tăng so với mức 34.6% trong
2019 do VCB đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân và triển khai
banca.

5

06/03/2019
Báo cáo cập nhật Q1/2020 | VCB

Chi phí
DPRR

6,790

7,603

12%

LNTT

23,123

28,944

25%

LNST

18,528

23,155

25%

EPS

3,350

3,932

17%

Chúng tôi dự báo NPL tăng lên 1% do diễn biến xấu của kinh tế
từ dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến khả năng chi trả của khách
hàng. VCB tiếp tục chính sách trích lập thân trọng (coi giá trị
TSĐB bằng 0). Tỷ lệ LLCR trong 2020 ở mức 184%.

Định giá và khuyến nghị đầu tư
Chúng tôi vẫn đánh giá cao triển vọng trung và dài hạn của VCB và giảm nhẹ
giá mục tiêu cho VCB xuống 97.600 VNĐ/CP dựa trên phương pháp Thu nhập
thặng dư. Mức định giá này dựa trên giả định VCB vẫn sẽ phát hành tăng vốn
thành công (6.5% trong 2020) và do đó tương đương với P/B 2020 ở mức 3.2x.
Với nhận định VCB còn nhiều dư địa tăng trưởng lợi nhuận cộng với khả năng
chống sốc tốt với các diễn biến bất lợi của kinh tế, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị
OUTPERFORM cho VCB. Chúng tôi lưu ý rủi ro chính cho khuyến nghị này là
diễn biến kinh tế xấu hơn và VCB không phát hành tăng vốn ngay trong 2020.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ BÁO
Kết quả kinh doanh
Đơn vị (tỷ VND)

2018

2019F

2020F

2021F

2022F

39,278

45,733

56,070

65,354

75,607

-15,820

-19,523

-22,865

-26,556

-29,256

Lợi nhuận thuần trước DPRRTD

23,458

26,210

33,205

38,798

46,351

Dự phòng rủi ro tín dụng

-7,398

-6,790

-7,603

-8,161

-9,200

Lợi nhuận sau thuế

14,622

18,528

23,155

27,463

31,881

2018

2019F

2020F

2021F

2022F

Tiền, vàng bạc, đá quý

12,792

13,778

13,806

15,233

16,666

Tiền gửi tại NHNN

10,846

34,684

13,806

15,233

16,666

Tiền vàng gửi tại các TCTD khác

250,228

248,729

288,545

297,039

299,980

Cho vay khách hàng

621,573

724,290

837,517

946,615 1,060,446

Chứng khoán đầu tư

149,296

167,530

190,523

210,212

Tổng thu nhập hoạt động
Chi phí hoạt động

Bảng cân đối kế toán
Đơn vị (tỷ VND)

Tổng tài sản có

229,984

1,074,027 1,223,981 1,380,220 1,522,869 1,666,320

Các khoản nợ Chính phủ, NHNN

90,685

92,366

96,615

106,601

116,642

Tiền gửi và vay các TCTD khác

38,281

36,829

47,628

49,336

51,171

Tiền gửi của khách hàng
Vốn chủ sở hữu
Tổng nguồn vốn

801,929
62,179

928,414 1,021,363 1,126,923 1,233,077
85,753

121,993

141,161

159,769

1,074,027 1,223,981 1,380,220 1,522,869 1,666,320

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu

2018

2019F

2020F

2021F

2022F

Tăng trưởng cho vay KH (%)

17%

16%

13%

12%

11%

Tăng trưởng huy động (%)

13%

16%

10%

10%

9%

Tăng trưởng tổng tài sản (%)

14%

13%

10%

9%

9%

Tăng trưởng VCSH (%)

18%

38%

43%

16%

13%

NIM (%)

2.8%

3.1%

3.2%

3.4%

3.5%

ROA (%)

1.4%

1.6%

1.8%

1.9%

2.0%

ROE (%)

25.5%

25.0%

22.5%

20.8%

21.2%

1.0%

0.8%

0.8%

0.8%

0.8%

-1.4%

-1.5%

-1.5%

-1.5%

-1.5%

Cho vay/Tổng tài sản

58%

59%

61%

62%

64%

Cho vay/Huy động

79%

79%

82%

84%

86%

3,942

4,995

5,924

6,926

8,071

16,765

23,121

30,946

38,097

43,114

Chỉ tiêu tăng trưởng

Chỉ tiêu sinh lời

Chỉ tiêu chất lượng tài sản
NPL (%)
Dự phòng/Tổng dư nợ
Chỉ tiêu thanh khoản

Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
EPS (đồng/cổ phần)
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Trần Thị Thu Nga xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất cả
những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không
đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận địnhtrong báo cáo này chỉ là quan
điểm riêng của cá nhântôimà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm mục
đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo.Cá nhân tôi cũng như Công
ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong
báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtiendung@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Dầu khí, Cao su tự nhiên

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

Công nghệ thông tin

Ô tô & Phụ tùng

Phân tích kỹ thuật

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Trần Thị Thu Nga

Lê Thanh Hòa

Lê Hoàng Phương

Bán lẻ, ngân hàng

Vật liệu xây dựng

Chuyên viên chiến lược thị trường

tranthithunga@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Thái Anh Hào

Nguyễn Đức Hoàng

Hàng không

Hạ tầng nước

Chuyên viên chiến lược thị trường

dolongkhanh@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

Phạm Lê An Thuận

Trần Đăng Mạnh

Dược, Thủy sản

Xây dựng

phamleanthuan@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn

Ngô Trí Vinh
Hàng tiêu dùng
ngotrivinh@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888
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