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OUTPERFORM

Khuyến nghị
Giá kỳ vọng (VND)

32.500

Giá thị trường (29/04/2022)

27.600

Lợi nhuận kỳ vọng

17,7%

Tăng trưởng Q1 ấn tượng nhờ nghiệp vụ bảo hiểm
sức khỏe
Theo kết quả báo cáo tài chính quý 1/2022 Bảo hiểm Quân đội ghi nhận tổng
doanh thu bảo hiểm gốc hơn 1.247 tỷ đồng (+40% yoy), gấp 5 lần so với tốc độ
tăng trưởng của ngành. Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm con người đóng góp lớn
nhất vào tăng trưởng doanh thu, với 459,7 tỷ VNĐ (+214% yoy). Đạt được kết
quả này là do công ty đã tập trung đẩy mạnh khai thác qua kênh Bancas (chiếm
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thiện so với năm 2021 (giảm 3% so với Q1/2021, đạt 32%, thấp hơn trung bình
thị trường là 40%), đã giúp lợi nhuận trước thuế đạt 85 tỷ đồng (+82% yoy).
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DOANH THU PHÍ GỐC Q1/2022 THEO NGHIỆP VỤ
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Dịch bệnh bùng phát đã làm thay đổi thói quen của khách hàng, ưu tiên các kênh

dolongkhanh@baoviet.com.vn

online để hạn chế tiếp xúc. Theo quan sát của chúng tôi, MIG là doanh nghiệp
có sự thay đổi quyết liệt nhất về hệ thống Core bảo hiểm, áp dụng nhiều biện
pháp để tối đa hóa trải nghiệm của khách hàng như mua bảo hiểm trong vòng 1
phút, nhận phương án bồi thường chỉ sau 5 phút. Với sự đầu tư đúng đắn và đi
trước xu thế, MIG đang chiếm được miếng bánh của thị trường phi nhân thọ khi
thị phần liên tục tăng lên trong những năm qua, đạt 7,7% (năm 2019 là 5,7%),
đứng sau BVH, PVI, PTI và BMI. Tính đến hết Q1, doanh thu MIG và BMI tương
đương nhau, lần lượt là 1.247 tỷ VNĐ và 1.250 tỷ VNĐ. Với triển vọng kinh
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doanh khó khăn tại BMI, chúng tôi cho rằng thị phần MIG sẽ vượt BMI trong những quý cuối năm.

Đa dạng kênh bán hàng giúp thúc đẩy doanh thu và tiết giảm chi
phí
Năm 2020 là năm mà MIG bắt đầu chuyển dịch qua kênh bảo hiểm số và đẩy mạnh kênh
Bancasurance, không chỉ thông qua MBB mà còn hợp tác với hơn 10 ngân hàng khác trên thị trường.
Nhờ đó, doanh thu qua kênh Bancas đã tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm 25% tổng doanh thu Q1/2022.
Bên cạnh đó, kênh bảo hiểm số cũng đóng góp quan trọng vào việc tăng trưởng doanh thu với mức
tăng ấn tượng 5 lần so với cùng kỳ, chiếm 14% doanh thu (trong năm 2019 chỉ đóng góp 0,08% tổng
doanh thu). Ngoài ra, MIG cũng phát triển các kênh khác như Ngân hàng, Viettel Post, VN Post và
các đối tác liên kết khác.
Việc đa dạng các kênh bán hàng không chỉ giúp MIG gia tăng doanh thu, mà còn giúp MIG tiết kiệm
chi phí hoạt động khi không phải chi quá nhiều cho chi phí bán hàng và và hoa hồng. Điều đó được
thể hiện tỉ lệ kết hợp năm 2021 chia theo kênh bán hàng truyền thống, Bancas và kênh số lần lượt là
99%, 95% và 92%, góp phần giúp tỉ lệ kết hợp toàn công ty giảm từ 97,8% trong năm 2020 xuống
còn 96,7%. Với chiến lược và định hướng hoạt động, chúng tôi cho rằng tỉ lệ kết hợp MIG sẽ tiếp tục
giarm khoảng 0,5% trong năm nay, xuống còn 96,2%.

Tăng vốn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh
Xét về vốn góp, hiện tại MIG đang đứng thứ 3 sau PVI và VNR, nhưng chỉ đứng thứ 8 về quy mô vốn
chủ sở hữu. Do đó, việc gia tăng nguồn vốn chủ sẽ giúp MIG nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó
thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể:
▪

Nâng cao lợi nhuận. Theo quy định, “Mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên
mỗi tổn thất riêng lẻ không quá 10% vốn chủ”, do đó, việc bổ sung vốn sẽ giúp MIG tang mức
giữ lại đối với các hợp đồng, nghiệp vụ bảo hiểm có hiệu quả, qua đó giúp tăng lợi nhuận

▪

Nâng cao năng lực đấu thầu. Với quy mô vốn chủ chỉ đứng thứ 8, MIG gặp khó khăn khi
cạnh tranh tham gia đấu thầu các dự án lớn, đòi hỏi quy mô lớn. Do đó, việc tăng vốn sẽ là
tiền đề để giúp công ty có thể tăng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, tăng năng lực tài chính,
qua đó đáp ứng được những điều kiện tham gia, cũng như tăng khả năng trúng thầu các dự

▪

án lớn, dự án trọng điểm.
Tăng năng lực hoạt động. MIG đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, do đó
đòi hỏi bổ sung nguồn vốn để đầu tư cho nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin. Việc tập
trung nghiên cứu các dự án công nghệ và nhanh chóng đưa vào khai thác sẽ giúp công ty
không chỉ gai tang nhanh chóng doanh thu khi dễ dàng tiếp cận đến nhiều đối tượng khách
hàng hơn, mà còn giúp tiết kiệm chi phí như đã đề cập ở phần trên.

Theo kế hoạch trình ĐHCĐ, công ty sẽ tăng vốn thông qua 3 hình thức: (1) phát hành cổ phiếu để trả
cổ tức với tỉ lệ 15% (tăng thêm 214,5 tỷ VNĐ); (2) Phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện
hữu, tỉ lệ phân phối 115:18 (tăng thêm 257,4 tỷ VNĐ) và (3) phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân
viên, tăng thêm 28,6 tỷ VNĐ. Sau phát hành, MIG sẽ nâng vốn điều lệ lên 1.930,5 tỷ VNĐ, vươn lên
đứng thứ 2 về quy mô vốn góp và đứng thứ 5 về quy mô vốn chủ.
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TƯƠNG QUAN VỐN ĐIỀU LỆ CÁC DOANH NGHIỆP

TƯƠNG QUAN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Nguồn: FiinPro - Đơn vị: Tỷ VNĐ

Nguồn: FiinPro - Đơn vị: Tỷ VNĐ
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Quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược vẫn đang diễn ra
Hiện tại MIG vẫn đang tìm kiếm đối tác chiến lược để hợp tác kinh doanh, do năm 2021 chưa tìm
kiếm được đối tác phù hợp với yêu cầu mà ĐHCĐ thông qua. Nếu có nhà đầu tư chiến lược, MIG sẽ
được hưởng lợi từ giá trị cộng hưởng, nâng cao danh tiếng trong ngành, chuyển giao công nghệ kỹ
thuật, đa dạng hóa các sản phẩm cũng như kênh phân phối bán hàng. Ngoài ra, việc thoái vốn cũng
giúp giá cổ phiếu MIG hấp dẫn hơn trên sàn chứng khoán.

Mục tiêu lọt vào TOP 3 là tham vọng nhưng khả thi
Theo định hướng hoạt động 5 năm giai đoạn 2022-2027, MIG sẽ đạt TOP 3 thị phần bảo hiểm phi
nhân thọ Việt Nam (vượt qua BMI và PTI), với kế hoạch cụ thể đối với tăng trưởng doanh thu và lợi
nhuận trung bình mỗi năm trong giai đoạn này là 23% và 30%. Chúng tôi đánh giá đây là kế hoạch
đầy tham vọng khi xét đến tăng trưởng bình quân ngành mỗi năm chỉ vào khoảng 12-15% trong giai
đoạn bình thường. Tuy nhiên, qua quá trình tiếp xúc với doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy sự quyết
liệt của ban lãnh đạo trong công tác quản lý và vận hành doanh nghiệp, các kế hoạch được vạch ra
một cách cụ thể, được thực hiện từng bước, và đã được thể hiện phần nào qua sự thay đổi của MIG
trong 2 năm qua. Nếu việc tìm kiếm đối tác chiến lược diễn ra thuận lợi, đồng thời tăng vốn thành
công để bổ sung cho hoạt động kinh doanh, chúng tôi tin rằng MIG sẽ có những bước tăng trưởng
đột phá trong những năm tới, và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu trở thành doanh nghiệp bảo
hiểm có thị phần lớn thứ 3 thị trường.
Tính đến hết Q1/2022, thị phần của MIG đã tương đương với BMI, và sẽ vượt BMI vươn lên vị trí thứ
4 trong năm nay.

Định giá và Khuyến nghị
Trong năm 2022, BLĐ đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu ~40%, tương ứng doanh thu phí gốc
~5.500 tỷ VNĐ, đây là mức rất cao so với trung bình ngành và so với chính lịch sử tăng trưởng của
công ty (năm 2013 ghi nhận tăng trưởng doanh thu phí cao nhất là 43,5%). Tính đến hết Q1/2022,
công ty đã thực hiện được 22,6% kế hoạch cả năm. Theo quan sát lịch sử các năm trước, doanh thu
3
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Q1 luôn chiếm trong khoảng từ 20-23% tổng doanh thu cả năm, trong khi doanh thu cao nhất thường
đạt vào thời điểm Q4. Do đó, chúng tôi tin rằng MIG có thể đạt được kế hoạch đề ra, thậm chí là vượt
kế hoạch khi hoạt động khai thác qua kênh Bancas và kênh số đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh
mẽ trong những tháng đầu năm. Với quan điểm thận trọng, chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2022
tương đương mức kế hoạch đặt ra.
Lợi nhuận sau thuế ước đạt 295 tỷ VNĐ (+31,4% yoy), thấp hơn mức kế hoạch là 35% do chúng tôi
cho rằng tỉ lệ bồi thường sẽ cao hơn 0,2% so với mức kế hoạch đề ra (32%, trong khi năm 2021 là
32,9%), do lượng người đi khám bệnh gia tăng trở lại sau đại dịch sẽ làm tăng tỉ lệ bồi thường, trong
khi đây là nghiệp vụ đang được MIG đẩy mạnh trong năm nay. Các nghiệp vụ khác như bảo hiểm xe
cơ giới, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hóa cũng sẽ có mức bồi thường tăng lên do hoạt động kinh
tế ổn định trở lại.
Với lượng cổ phiếu đang lưu hành là 143 triệu cổ, BVPS fw 2022 = 14.123 VND/cp, tương ứng mức
PB fw hiện tại đang vào mức 1,9x, là mức cao so với trung bình ngành. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng
MIG sẽ có mức định giá cao hơn do:
▪ Việc thoái vốn tiếp tục được diễn ra trong năm nay là động lực cho giá cổ phiếu trên thị trường.
Trong quá khứ, mức P/B của các thương vụ bán vốn cho các đối tác chiến lược của các doanh
nghiệp tài chính nói chung và bảo hiểm nói riêng thường ở mức 2,3-2,5x.
▪ MIG là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao nhất ngành, và sẽ tiếp
tục được duy trì trong thời gian tới khi công ty đẩy mạnh kênh Bancas và kênh số, gia tăng tỉ
trọng nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe có tốc độ tăng trưởng tốt.
Với mức P/B=2,3x, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với MIG với giá mục tiêu là 32.500
VNĐ/cp (upside 17,7% so với giá đóng cửa ngày 29/04/2022).
TƯƠNG QUAN PB VÀ ROE CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Đỗ Long Khánh 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 định trong báo cáo này chỉ là quan
điểm riêng của cá nhân tôi mà 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

Phạm Tiến Dũng

Lưu Văn Lương

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtiendung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Ngô Trí Vinh

VLXD, Bất động sản, Cao su tự nhiên

Bất động sản

Hàng tiêu dung, Tài chính, Chứng khoán

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Trương Sỹ Phú

Trần Hải Yến

Công nghệ thông tin, Cảng biển

Hàng tiêu dùng

Chuyên viên vĩ mô

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Hàng tiêu dung, Tiện ích công cộng

Vật liệu xây dựng

Phân tích kỹ thuật

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Nguyễn Đức Hoàng

Hàng không, Bảo hiểm

Thép, Phân bón

dolongkhanh@baoviet.com.vn

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

Lê Hoàng Phương

Trần Đăng Mạnh

Dầu khí, hóa chất

Xây dựng

lehoangphuong@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 8 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hà Nội

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

▪ Tel: (84 24) 3 928 8080

▪ Tel: (02 8) 3 914 6888
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