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NGÀNH TÀI CHÍNH 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD) 2.054 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND) 46.915 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 742 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 66,5/47 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 981.560 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

2,48 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ 
đồng) 56,65 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 26,41 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 67,98 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 
Tập đoàn Bảo Việt được thành lập vào ngày 15/01/1965, là 
tập đoàn bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam và là công ty bảo 
hiểm đa ngành duy nhất trên thị trường. Hiện nay, công ty đã 
nâng vốn điều lệ lên 6.805 tỷ đồng. Bộ Tài chính (MoF) là cổ 
đông lớn nhất, với  71% cổ phần, tiếp theo đó là Tập đoàn 
Sumitomo Life (nhà bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản 
về tổng tài sản và thị phần doanh thu phí bảo hiểm) với 18% 
cổ phần. Mảng kinh doanh chính là Bảo hiểm Nhân thọ và 
Bảo hiểm Toàn diện, Ngân hàng, Quản lý Quỹ, Chứng khoán 
và Quản lý Đầu tư Bất động sản thông qua 6 công ty con. 
Trong năm 2014, mảng bảo hiểm nhân thọ chiếm 42% tổng 
doanh thu hợp nhất, mảng phi nhân thọ chiếm 32% và đầu tư 
tài chính chiếm 19% tổng doanh thu hợp nhất. 

 

 
Hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng  

Chúng tôi điều chỉnh tăng khuyến nghị đối với BVH từ Trung lập lên Khả quan, giá mục tiêu 1 năm 
ở mức 73.300 đồng/cp (từ 71.000 đồng/cp) phản ánh việc điều chỉnh tăng 8% ước tính lợi nhuận 
ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2022 lên 2,2 nghìn tỷ đồng (+14% YoY). Việc điều chỉnh 
này phản ánh biên lợi nhuận mảng bảo hiểm nhân thọ cải thiện và tỷ lệ bồi thường mảng bảo hiểm 
phi nhân thọ đã ổn định hơn. Trong những năm gần đây, BVH đã trải qua giai đoạn kém thuận lợi 
khi mảng BH nhân thọ chịu ảnh hưởng từ môi trường lãi suất giảm dần và tỷ lệ bồi thường cao kỷ 
lục của mảng BH phi nhân thọ cùng động thái mở rộng mạnh thị phần năm 2017-2018. Do lãi suất 
đã tạo đáy và chi phi bồi thường dần có thể ổn định trở lại, chúng tôi cho rằng BVH bắt đầu bước 
vào một giai đoạn kinh doanh thuận lợi hơn. Kể từ năm 2018, chúng tôi cũng nhận thấy mối tương 
quan rõ ràng hơn giữa diễn biến giá cổ phiếu BVH và biến động lợi suất trái phiếu Chính phủ.  

Yếu tô tác động giảm đến khuyến nghị: Lãi suất tăng thấp hơn ước tính; lợi suất trái phiếu chính 
phủ diễn biến trầm lắng. 

Yếu tô tác động tăng đến khuyến nghị: Lợi suất TPCP tăng mạnh hơn ước tính; SCIC thoái vốn 
khỏi BVH có thể tác động tích cực trong ngắn hạn. 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 73.300 Đồng/cp 
Giá hiện tại (ngày 7/4/2022): 64.400 Đồng/cp 

 
 

Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSE) 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
mailto:hant4@ssi.com.vn
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Diễn biến giá cổ phiếu BVH đã nhạy hơn với diễn biến lợi suất TPCP từ 
2018 

Lãi suất tham chiếu để tính dự phòng toán học 

  

Nguồn: SSI Research Nguồn: SSI Research 

Tổng quan 2021 – Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm cải thiện và thu nhập 
dồi dào từ hoạt động chứng khoán 

Mặc dù tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm khiêm tốn (+4.7% YoY) trong 2021, lợi nhuận của BVH tăng trưởng 
rất tốt đạt +22% YoY (423 tỷ đồng). Kết quả này là nhờ thu nhập từ HĐKD bảo hiểm (tăng 137 tỷ đồng) và thu 
nhập từ hoạt động môi giới chứng khoán khởi sắc (tại BVSC) tăng +127% YoY (tăng 195 tỷ đồng) trong giai đoạn 
thị trường chứng khoán sôi động. Đáng chú ý, mặc dù mảng BH nhân thọ và phi nhân thọ đóng góp 98% tổng 
doanh thu năm 2021, nhưng chỉ đóng góp 57% LNTT (so với 72%-78% trong giai đoạn 2017-2019). Mặc dù vậy, 
chúng tôi cho rằng cơ cấu LNTT sẽ bình thường trở lại trong một vài năm tới, do 2021 là năm đặc biệt thuận lợi 
đối với ngành chứng khoán. 

 2021 2020 % YoY 
Doanh thu phí bảo hiểm gốc 39.504 37.727 4,7% 

Bảo hiểm nhân thọ 30.557 28.038 9,0% 
Bảo hiểm phi nhân thọ 8.947 9.689 -7,7% 

Lợi nhuận thuần hoạt động bảo hiểm (4.991) (5.218) -4,3% 
Bảo hiểm nhân thọ (5.152) (5.215) -1,2% 
Bảo hiểm phi nhân thọ (202) (376) -46,3% 

Tỷ lệ bồi thường (phi nhân thọ) 40% 51%  

Tỷ lệ kết hợp (phi nhân thọ) 103% 107%  

Lợi nhuận tài chính 7.852 7.654 2,6% 
Bảo hiểm nhân thọ 6.206 6.265 -1,0% 
Bảo hiểm phi nhân thọ 458 453 0,9% 
Khác 1.188 935 27,1% 

ROI 5,7% 6,5%  

Lợi nhuận trước thuế 2.376 1.953 21,7% 
Bảo hiểm nhân thọ 1.085 1.078 0,7% 
Bảo hiểm phi nhân thọ 263 88 199,8% 
Khác 1.028 788 30,5% 

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) 1.897 1.598 18,7% 

Baoviet Life (BVL) giữ lợi nhuận ổn định, mặc dù lợi suất TPCP có xu hướng giảm. Lợi suất TPCP các kỳ hạn 
trên 10 năm giảm -17 bps trong 2021. Theo đó, lãi suất kỹ thuật đối với các hợp đồng trước và sau T2/2019 giảm 
-55 bps và -87 bps còn 2,15% và 2,24% theo tính toán của chúng tôi. Theo BVL, với -25 bps giảm về tỷ lệ chiết 
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khấu, trách nhiệm bảo hiểm sẽ tăng 1,1 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, dự phòng toán học thực tế chỉ tăng 8% YoY 
(+1,4 nghìn tỷ đồng) lên 19 nghìn tỷ đồng trong năm 2022. Điều này chủ yếu do: 

• Tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào bảo hiểm liên kết chung (universal life) (+17,5% YoY) với áp 
lực dự phòng toán học ít hơn so với các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (endowment products). Doanh thu phí 
bảo hiểm hỗn hợp giảm -7% YoY trong 2021. Cơ cấu doanh thu phí giữa bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm 
hỗn hợp là 72%/24% từ mức 67%/28% trong 2020. 

• Ngừng bán một số sản phẩm có lãi suất cam kết cao. Bảo hiểm “An Phát Trọn Đời” (APTĐ) là sản phẩm bán 
chạy nhất trong 10 năm qua với lãi suất cam kết là 5% trong năm đầu. BVL đã ngừng bán sản phẩm này vào 
giữa tháng 8/2021. Trong khi điều này khiến doanh thu phí khai thác mới giảm trong nửa cuối 2021 (-24% 
YoY), gánh nặng trả bảo tức cao cho người mua và dự phòng toán học cho các hợp đồng khai thác mới giảm. 
Theo quan điểm của chúng tôi, điều này sẽ giúp công ty hưởng lợi từ 2022, với khả năng biên lợi nhuận khai 
thác mới cải thiện.  

Các chỉ tiêu hoạt động của BVGI đang dần quay về mức bình thường. Lợi nhuận trước thuế của BVGI luôn đạt 
hơn 300 tỷ đồng trong giai đoạn 2010-2017 nhưng giảm còn 100 tỷ đồng trong 2018-2020 do tỷ lệ bồi thường 
tăng mạnh sau khi mở rộng thị phần trong 2017-2018. Trong 2021, do tác động từ giãn cách xã hội Q3/2021 và 
chủ động quản lý rủi ro, doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm -8% YoY chủ yếu do bảo hiểm ô tô giảm -24% YoY. 
Do sản phẩm này có tỷ lệ bồi thường cao, việc giảm tỷ trọng trong cơ cấu sản phẩm giúp BVGI giữ tỷ lệ bồi thường 
ở mức 43-45% trong 6T2021 và Q4/2021 (vs 51% trong 2020 và 47%-48% trong 2016-2017). Tỷ lệ kết hợp cũng 
giảm về 101% trong Q4/2021. Lợi nhuận trước thuế của BVGI đạt 252 tỷ đồng trong 2021. Chúng tôi cho rằng 
công ty có thể đạt được tỷ lệ bồi thường 43%-45% và tỷ lệ kết hợp 100% trong 2022, giúp lợi nhuận của BVGI dần 
trở lại mức bình thường trước đây. 

Thị phần bảo hiểm nhân thọ Hiệu suất làm việc của đại lý BaoViet Life 

  

Nguồn: BVH, SSI Research Nguồn: BVH, SSI Research 
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Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ kết hợp của BVGI Cơ cấu sản phẩm của BVGI 

  

Nguồn: BVH, SSI Research Nguồn: BVH, SSI Research 

Thu nhập tài chính ổn định tại BVL và BVGI nhưng tăng 27% tại các công ty con khác. Trên cơ sở hợp nhất, lợi 
suất tiền gửi và trái phiếu giảm -199 bps và -88 bps YoY, còn 5,6% và 6,45% khiến tổng thu nhập từ tiền gửi ngân 
hàng và trái phiếu giảm -7%. Khoản này được bù đắp bởi thu nhập từ việc bán một số khoản đầu tư chứng khoán 
(VOS, MBB, POW, CMG,...) trong năm. ROI 2021 đạt 5,7% (vs 6,5% trong 2020). Tại thời điểm cuối năm 2021, 
chúng tôi nhận thấy BVH đã phân bổ thêm 8,6 nghìn tỷ đồng vào tiền gửi ngắn hạn (+13% QoQ), có thể là với kỳ 
vọng tăng lãi suất trong 2022. 

Triển vọng và ước tính lợi nhuận 2022 

Chúng tôi kỳ vọng mảng kinh doanh bảo hiểm từ năm 2022 sẽ dần tốt hơn khi lãi suất đã chạm đáy. Tuy nhiên, 
tác động đến tăng trưởng lợi nhuận ước tính vẫn còn khiêm tốn trong 2022 do mảng dịch vụ môi giới chứng khoán 
giảm tốc, và thị trường chứng khoán hạ nhiệt. Lợi nhuận trước thuế của BVH ước tính đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (+14% 
YoY), trong đó LNTT mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (+46% YoY) và 308 tỷ đồng 
(+17% YoY). 

Một số ước tính lợi nhuận chính của chúng tôi như sau: 

Bảo hiểm nhân thọ 

• Tăng trưởng doanh thu phí khiêm tốn. Trong 2021, doanh thu phí khai thác mới (NBP) tại BVL giảm -3,8% 
YoY do giãn cách xã hội và việc ngừng bán sản phẩm bán chạy nhất. Chúng tôi giả định hoạt động bán hàng 
sẽ hồi phục trở lại trong 2022 với việc tập trung vào một sản phẩm bảo hiểm liên kết chung khác như An 
Phát Cát Tường. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu phí khai thác mới ước tính khiêm tốn ở mức 12% (vs 20% 
trong 2015-2020) do cạnh tranh gay gắt với các công ty BHNT khác (Manulife, AIA, Sunlife, etc.). Những 
công ty này đang mở rộng thị phần mạnh mẽ thông qua các hợp đồng bancassurance độc quyền. Chúng tôi 
cũng giả định tỷ lệ hủy hợp đồng vẫn ổn định trong 2022, do lãi suất tăng ở mức độ ít và có thể không ảnh 
hưởng đến tính hấp dẫn của các sản phẩm bảo hiểm hiện tại. Theo đó, tổng doanh thu phí ước tính tăng 
10,5% trong 2022. 

• Lợi nhuận cải thiện đáng kể. Do sản phẩm mới có lãi suất cam kết thấp hơn (2% cho năm đầu tiên so với 5% 
của APTĐ) với tùy chọn đóng phí trong 5 năm (so với 15 năm APTĐ), biên lợi nhuận khai thác mới dự báo 
cải thiện đáng kể. Chúng tôi cũng ước tính lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm sẽ tăng trong nửa cuối 
năm 2022 khoảng 50 bps so với cùng kỳ. Lãi suất kỹ thuật do đó có thể không đổi so với cùng kỳ, làm giảm 
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áp lực lên dự phòng toán học. Lỗ kinh doanh bảo hiểm ước tính là -5,1 nghìn tỷ đồng (vs -5,2 nghìn tỷ đồng 
trong 2021). 

Bảo hiểm phi nhân thọ 

• Mặc dù cơ sở so sánh thấp trong 2021, chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc khiêm 
tốn ở mức +7% YoY, do công ty theo đuổi chiến lược hiệu quả hơn là doanh thu. Trong tháng 3/2022, BVGI 
ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người có mức phí trung bình và thấp - hướng đến khách 
hàng có thu nhập trung bình và các công ty có nguồn quỹ hạn chế để mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân 
viên. Chúng tôi cho rằng sản phẩm này sẽ có thể thành công tại các thành phố cấp 2, nơi có tỷ lệ thâm nhập 
thị trường bảo hiểm vẫn ở mức thấp. 

• Tỷ lệ bồi thường và kết hợp giả định ở mức 45% và 100%. 

Thu nhập từ hoạt động đầu tư tăng 6% YoY đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, dựa trên giả định lãi suất huy động sẽ tăng 
40 bps. Trong khi đó, lãi chứng khoán kinh doanh ước tính ở mức thấp trong 2022 (so với 486 tỷ đồng trong 
2021). 

Áp dụng PB mục tiêu không đổi là 2,4x, chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu đối với BVH là 73.300 đồng/cp (từ 
71.000 đồng/cp). Mặc dù tăng trưởng LNTT ước tính khiêm tốn trong 2022, chúng tôi cho rằng giai đoạn tới sẽ 
thuận lợi hơn cho ngành bảo hiểm và BVH sẽ được hưởng lợi chính. Do đó, chúng tôi nâng khuyến nghị từ Trung 
lập lên Khả quan đối với BVH. 
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Triệu đồng 2018 2019 2020 2021 2022F 
Bảng cân đối kế toán           

Tiền và các khoản tương đương tiền 2.159.931 4.746.231 6.780.742 5.354.092 5.504.171 
Đầu tư ngắn hạn 55.406.654 63.080.541 73.718.144 82.007.147 84.191.672 
Các khoản phải thu 7.565.806 8.132.376 8.299.283 9.230.511 9.748.523 
Hàng tồn kho 149.072 118.150 124.433 141.653 155.819 
Tài sản ngắn hạn khác 697.833 722.100 672.283 585.578 1.521.221 
Tài sản tái bảo hiểm 3.340.281 3.042.461 2.246.696 2.148.982 2.081.204 
Tài sản cố định 1.663.486 1.885.053 1.788.655 1.934.480 2.031.204 
Bất động sản đầu tư 45.389 45.389 45.389 45.389 45.389 
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 40.997.386 45.614.646 51.874.245 67.383.498 68.884.095 
Tài sản dài hạn khác 1.128.891 866.918 862.931 672.792 919.671 

Tổng tài sản 
        

113.154.729  
        

128.253.864  
        

146.412.801  
        

169.504.123  
        

175.082.968  
Nợ ngắn hạn 25.776.544 20.772.947 19.593.184 21.507.352 7.297.055 
Nợ dài hạn 639.231 854.200 105.843.597 125.770.341 291.295 
Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm 71.273.953 86.822.678 102.722.363 121.540.357 143.858.074 

Dự phòng phí chưa được hưởng 5.101.504 5.245.331 4.970.615 4.642.358 4.940.731 
Dự phòng toán học 60.315.142 75.648.989 93.090.719 112.070.974 133.812.470 
Dự phòng bồi thường 3.127.068 2.968.195 2.575.754 2.407.649 2.559.862 
Dự phòng dao động lớn 71.690 43 16.208 54.636 70.768 
Dự phòng chia lãi 2.542.873 2.864.473 1.935.347 2.157.439 2.356.746 
Dự phòng đảm bảo cân đối 115.677 95.648 133.721 207.301 117.497 

Tổng nợ phải trả 97.689.728 108.449.825 228.159.144 268.818.050 151.446.425 
Vốn  14.772.224 19.068.983 20.066.893 21.190.546 22.680.063 

Vốn điều lệ 7.008.864 7.423.228 7.423.228 7.423.228 7.423.228 
Thặng dư vốn cổ phần 3.713.081 7.310.459 7.310.459 7.310.459 7.310.459 
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0 

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 103.569 103.569 103.569 103.569 103.569 
Chênh lệch tỷ giá 15.445 15.445 15.445 15.445 15.445 
Quỹ đầu tư phát triển 631.339 801.169 967.358 1.284.786 1.487.242 
Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0 
Quỹ dự trữ bắt buộc 427.659 473.031 523.524 577.619 650.059 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.872.268 2.942.082 3.723.310 4.475.440 5.690.062 

Tổng nguồn vốn 15.465.001 19.804.039 20.821.766 22.026.730 23.636.543 
Lợi ích cổ đông thiểu số 692.776 735.056 754.873 836.185 956.481 
Tổng nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và lợi ích thuộc cổ đông thiểu số 113.154.729 128.253.864 248.980.910 290.844.780 175.082.968 
 

     
Tăng trưởng      
Dự phòng bảo hiểm kỹ thuật 30,8% 21,8% 18,3% 18,3% 18,4% 
Đầu tư 28,6% 12,7% 15,5% 18,9% 2,5% 
Tổng tài sản 23,8% 13,3% 14,2% 15,8% 3,3% 
Vốn chủ sở hữu 6,9% 28,1% 5,1% 5,8% 7,3% 
Doanh thu phí bảo hiểm gốc 22,9% 14,0% 5,5% 4,7% 9,6% 
Thu phí nhận tái bảo hiểm -7,5% -7,0% -21,7% -8,1% 5,9% 
Chuyển phí nhượng tái bảo hiểm 66,5% 6,2% 22,1% -1,0% -6,7% 
Lợi nhuận ròng hoạt động kinh doanh bảo hiểm -167,9% 33,2% -40,8% 4,3% -4,3% 
Thu nhập tài chính ròng 69,2% -22,5% 34,6% 2,6% 6,0% 
Lợi nhuận trước thuế -28,2% 8,3% 29,2% 21,7% 13,4% 
Lợi nhuận sau thuế -28,7% 6,6% 34,4% 18,7% 13,8% 
 

     
Định giá      
PER 59,63 40,46 30,67 23,01 21,88 
PBR 4,17 2,67 2,44 2,06 2,08 
Tỷ suất cổ tức 1,14% 1,46% 1,52% 1,70% 1,57% 
 

     
Cơ cấu tài sản      
Tiền và các khoản tương đương tiền 1,9% 3,7% 4,6% 3,2% 3,1% 
Đầu tư 85,2% 84,8% 85,8% 88,1% 87,4% 
Tài sản tái bảo hiểm 3,0% 2,4% 1,5% 1,3% 1,2% 
Khác 9,9% 9,2% 8,1% 7,4% 8,2% 
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Triệu đồng 2018 2019 2020 2021 2022F 
Báo cáo kết quả kinh doanh      
Doanh thu phí bảo hiểm gốc 31.360.102 35.748.173 37.727.000 39.503.608 43.297.266 

Nhân thọ 21.507.292 25.451.556 28.037.647 30.557.015 33.762.008 
Phi nhân thọ 9.852.923 10.296.617 9.689.354 8.946.815 9.535.258 

Thu phí nhận tái bảo hiểm 246.198 228.918 179.221 164.639 174.410 
Tăng/(giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm -102.124 127.633 -343.194 301.967 -294.187 
Chuyển phí nhượng tái bảo hiểm -3.176.401 -3.374.389 -4.119.351 -4.077.907 -3.806.627 
Doanh thu phí bảo hiểm thuần 28.327.775 32.730.335 33.443.676 35.892.307 39.370.862 
Hoa hồng và thu nhập khác 738.036 578.801 1.080.368 935.654 987.674 
Tổng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 29.065.810 33.309.136 34.524.044 36.827.962 40.358.536 
Tổng chi bồi thường bảo hiểm -25.351.224 -27.729.460 -29.705.376 -31.460.813 -34.349.849 

Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại -9.774.009 -11.891.326 -10.772.288 -11.141.230 -12.428.576 
Tăng/giảm dự phòng toán học -15.217.659 -15.630.921 -19.123.201 -20.416.264 -21.776.495 
Tăng /(giảm) dự phòng bồi thường -359.556 -207.213 190.113 96.681 -144.778 

Tổng chi bồi thường bảo hiểm -6.351.715 -6.344.771 -6.859.583 -7.029.987 -7.799.572 
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm -2.637.129 -765.095 -2.040.914 -1.662.838 -1.790.885 
Chi phí quản lý doanh nghiệp -3.456.342 -3.517.026 -3.756.517 -3.997.999 -3.999.003 
Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm -5.552.331 -3.706.746 -5.218.286 -4.991.438 -5.204.783 
Lợi nhuận tài chính 7.339.882 5.686.558 7.653.746 7.851.890 8.326.515 
Lợi nhuận trước thuế 1.395.555 1.511.729 1.953.286 2.376.489 2.695.892 
Dự phòng đảm bảo cân đối -40.844 20.029 0 0 -15.089 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm -232.018 -269.024 -303.439 -373.070 -467.707 
Lợi nhuận sau thuế 1.163.537 1.242.705 1.649.847 2.003.419 2.228.185 
Lợi ích của cổ đông thiểu số 49.043 54.245 52.259 106.720 70.577 
Lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu, tập đoàn 1.114.494 1.188.460 1.597.588 1.896.699 2.157.608 
 

     
Hệ số      
Biên khả năng thanh toán      

Nhân thọ 106,0% n/a n/a n/a n/a 
Phi nhân thọ 105,0% n/a n/a n/a n/a 

Tỷ lệ bồi thường 87,2% 83,2% 86,0% 85,4% 85,1% 
Tỷ lệ kết hợp 119,1% 111,1% 115,1% 113,6% 112,9% 
Danh mục đầu tư/ vốn chủ sở hữu 6,2 5,5 6,0 6,8 6,5 
Danh mục đầu tư/ dự phòng 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 
Tài sản/ vốn chủ sở hữu 7,3 6,5 12,0 13,2 7,4 
ROA – trung bình 1,1% 1,0% 0,8% 0,7% 0,9% 
ROE – trung bình 7,4% 6,7% 7,9% 8,9% 9,5% 

Nguồn: Công ty, SSI Research 
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CAM KẾT PHÂN TÍCH 

Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân đối với 
chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến khuyến 
nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.  

KHUYẾN NGHỊ 

Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 

Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là đáng tin cậy, 
tuy nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa công bố nào. Các ý kiến thể 
hiện trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi được biết, và theo ý kiến cá nhân của 
chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không cần thông báo. 
Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các công ty con và/ hoặc 
các chuyên viên, giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các công ty được đề cập 
trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.  

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 
thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, tuyên bố, dự báo, và dự 
đoán nào trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Vĩ mô  Phân tích cổ phiếu KHCN  Chiến lược thị trường 
Phạm Lưu Hưng  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Lý Thu Ngà 
Phó Giám đốc  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp 
hungpl@ssi.com.vn 

 thanhntk@ssi.com.vn  nganlt@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8711  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051 
     
Thái Thị Việt Trinh  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA  Nguyễn Trọng Đình Tâm 
Chuyên viên phân tích Vĩ mô  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp 
trinhttv@ssi.com.vn 

 tuntt@ssi.com.vn  tamntd@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8720  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718   SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713 
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang  Dữ liệu 
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp  Nguyễn Thị Kim Tân 
Trưởng phòng Chiến lược Đầu tư  tranglh@ssi.com.vn  Chuyên viên hỗ trợ 
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717   tanntk@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321     Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
Trần Trung Kiên     
Chuyên viên cao cấp Phân tích Định lượng     
kientt@ssi.com.vn     
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
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