
 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Web Portal: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty 

Trang  1 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

linhntt1@ssi.com.vn 
+84 – 24 3936 6321 ext. 8719 
 
Ngày 01/03/2021  

NGÀNH TÀI CHÍNH 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hóa (triệu USD) 15.820 

Giá trị vốn hóa (tỷ VND) 364.212 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 3.709 

Giá cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 

108,5/56,6 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 1.129.868 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

4,81 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 110,67 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 23,69 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 74,8 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ (%) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

Thành lập năm 1963, VCB tiền thân là Cục Ngoại hối trực 
thuộc NHNN Việt Nam, được tách ra thành ngân hàng 
chuyên về các giao dịch ngoại hối. VCB là ngân hàng đầu 
tiên và duy nhất tại Việt Nam vào thời điểm đó. Năm 1996, 
VCB đã tái cơ cấu và trở thành NHTMCP với HĐKD mở 
rộng sang dịch vụ ngân hàng bán lẻ và ngân hàng tổ chức 
bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là kinh doanh tài 
chính và ngoại hối. VCB cổ phần hóa vào năm 2007 và 
IPO vào tháng 12/2007.  

 

 

Dự phòng bao nợ xấu lớn và chất lượng tài sản tốt 
sẽ giúp gia tăng lợi nhuận  

Tóm tắt quan điểm đầu tư: VCB đạt kết quả kinh doanh Q4/2020 tăng trưởng mạnh mẽ, trong 
đó tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) lần lượt đạt 14,4 nghìn tỷ đồng 
(+35% so với cùng kỳ) và 7,1 nghìn tỷ đồng (+28,5% so với cùng kỳ). Năm 2020, TOI và 
LNTT hợp nhất lần lượt đạt 49 nghìn tỷ đồng (+7,1% so với cùng kỳ) và 23 nghìn tỷ đồng (-
0,3% so với cùng kỳ), sát với ước tính của chúng tôi. 

Năm 2020, VCB đã tận dụng lợi thế cạnh tranh về giá để thu hút nhiều khách hàng tín dụng hơn, 
đưa VCB trở thành ngân hàng tăng dư nợ cho vay lớn nhất trong năm. Doanh thu phí 
bancassurance diễn ra đúng kế hoạch. Lần đầu tiên, thu nhập hoạt động trước dự phòng (PPOP) 
của VCB đứng đầu trong ngành (vượt xa BID). VCB cũng rất chủ động trong việc trích lập dự 
phòng rủi ro tín dụng trong năm, tạo tiền đề cho xu hướng tăng trưởng lợi nhuận hậu Covid-19. 

Chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính LNTT năm 2021 của VCB lên 29,3 nghìn tỷ đồng (+27,3% 
so với cùng kỳ). Chúng tôi cũng tăng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu VCB lên 108.600 
đồng/cp (từ 97.400 đồng/cp), với giả định giá phát hành riêng lẻ sẽ ở mức 100.000 đồng/cp, 
cao hơn 11,1% so với ước tính ban đầu của chúng tôi. Với tổng mức sinh lời tiềm năng là 11,4%, 
chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VCB. 

 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 108.600 đồng/cp 
Giá hiện tại: 99.200 đồng/cp 

 

 

Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSE) 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
mailto:linhntt1@ssi.com.vn
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Bảng: Tóm tắt bảng cân đối kế toán 

(tỷ đồng) 2020 2019 % YTD 3Q2020 
4Q20 

%QoQ 
Tổng tài sản 1.327.537 1.222.719 8,6% 1.188.572 11,7% 
Cho vay khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) 845.467 741.931 14,0% 790.404 7,0% 
Tiền gửi khách hàng (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) 1.053.354 949.835 10,9% 1.002.754 5,0% 
Tỷ lệ nợ xấu (Thông tư 02) 0,62% 0,79%  1,01%  

Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) 370,40% 179,50%  215,10%  

LDR 79,70% 77,40%  78,80%  

CAR (Basel 2) 10,00% 9,60%  10,20%  

Nguồn: VCB, SSI Research 

Bảng: Tóm tắt báo cáo kết quả kinh doanh 

(tỷ đồng) 4Q 2020 4Q 2019 %YoY  2020 2019 %YoY  
Thu nhập lãi ròng 10.390 8.640 20,3% 36.225 34.577 4,8% 
Thu nhập ròng ngoài lãi 4.003 2.025 97,7% 12.774 11.153 14,5% 
Tổng thu nhập hoạt động 14.393 10.665 35,0% 48.999 45.730 7,1% 
Chi phí hoạt động 3.430 3.184 7,7% 16.037 15.818 1,4% 
Tỷ lệ Chi phí trên thu nhập (CIR) 23,80% 29,90%  32,70% 34,60%  

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 3.884 1.971 97,0% 9.917 6.790 46,0% 
Lợi nhuận trước thuế 7.079 5.510 28,5% 23.045 23.122 -0,3% 
NIM 3,58% 2,98%  2,91% 3,10%  

ROAA 1,80% 1,48%  1,45% 1,61%  

ROAE 23,80% 21,70%  17,90% 22,70%  

Nguồn: VCB, SSI Research 

Diễn biến chính của VCB 

Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong Q4/2020 chủ yếu nhờ vào ngân hàng bán lẻ: Năm 2020, cho vay khách 
hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) tăng +14% so với cùng kỳ - cao hơn mức bình quân của ngành là 12,1%. 
Theo giá trị tuyệt đối, cho vay khách hàng tăng 103,5 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ, đây là mức cao nhất trong 
toàn ngành. 

Tương tự với các ngân hàng khác, tín dụng tăng 53% trong Q4/2020. Cho vay bán lẻ, bao gồm khách hàng cá 
nhân và doanh nghiệp SME là động lực tăng trưởng chính trong cả năm 2020, tăng +20,4% so với cùng kỳ. Điều 
này nâng tỷ trọng cho vay bán lẻ lên 53,4% trong tổng dư nợ cho vay - so với mức 50,7% trong năm 2019. 

Cho vay các doanh nghiệp lớn tăng đáng kể trong Q4/2020 (+6,8% so với quý trước, +8% so với cùng kỳ), nhờ 
các doanh nghiệp FDI (+16,7% so với cùng kỳ, chiếm 13,2% trong tổng cho vay), trong khi trái phiếu doanh 
nghiệp tiếp tục giảm cả về giá trị tuyệt đối (-21,4% so với cùng kỳ) và so với tổng tài sản sinh lãi (chiếm 0,4% 
tổng tài sản so với mức 0,6% trong năm 2019). 
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VCB: Cơ cấu tài sản sinh lãi VCB: CASA 

  

Nguồn: VCB, SSI Research  

NIM giảm do lãi suất cho vay giảm: Trong năm 2020, NIM giảm -18 bps so với cùng kỳ xuống 2,91%, do lợi 
suất tài sản thấp hơn (giảm -51 bps so với cùng kỳ xuống 5,56%), giảm nhiều hơn mức giảm của chi phí vốn 
(giảm -30 bps so với cùng kỳ còn 2,84%).  

Chi phí vốn bình quân tiếp tục xu hướng giảm trong Q4/2020 (-73 bps so với quý trước) do: 

• Ngân hàng tiếp tục cắt giảm lãi suất huy động từ -30 bps đến -40 bps so với quý trước ở tất cả các kỳ hạn, 
giống như các ngân hàng khác. Lãi suất huy động bình quân quý 4 tiếp tục giảm -69 bps so với quý trước 
xuống 2,52%/năm, đây là mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua. 

• Số dư CASA phục hồi mạnh mẽ trong Q4/2020 (+18,5% so với cùng kỳ), chủ yếu là do sự phục hồi của 
khách hàng doanh nghiệp. Tăng trưởng CASA cao hơn so với tăng trưởng tiền gửi của khách hàng (10,9% so 
với cùng kỳ), nâng tỷ lệ CASA +200 bps so với cùng kỳ lên 32,8% - đứng thứ hai trong số các ngân hàng 
mà chúng tôi nghiên cứu (sau TCB). 

Trong khi đó, lợi suất tài sản giảm đáng kể, chủ yếu là do lãi suất cho vay liên ngân hàng giảm -85 bps so với 
cùng kỳ và lãi suất cho vay khách hàng bình quân giảm -57 bps so với cùng kỳ. Những điều chỉnh này phù hợp 
với thị trường chung, cũng như các gói tín dụng hỗ trợ được triển khai, có quy mô lớn nhất trong toàn ngành. Trong 
năm 2020, VCB đã thực hiện 5 đợt giảm lãi suất, trong đó có 4 đợt hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 và 1 đợt để hỗ trợ miền Trung bị lũ lụt. Đến cuối năm 2020, có 442 nghìn tỷ đồng dư nợ cho vay theo 
chương trình ưu đãi (chiếm 53% tổng dư nợ), với lãi suất giảm từ 0,5-2,5%/năm. Tổng cộng, thu nhập lãi ròng 
(NII) tăng +4,8% so với cùng kỳ lên 36,2 nghìn tỷ đồng. 
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VCB: NIM và CIR VCB: Chỉ số sinh lời 

  

Nguồn: VCB, SSI Research  

Thu nhập ngoài lãi đạt tăng trưởng ở mức vừa phải +14,5% so với cùng kỳ, phần lớn là do thu nhập phí ròng 
(+53,4% so với cùng kỳ), kinhd doanh ngoại hối (+15,6% so với cùng kỳ) và thu nhập từ kinh doanh và đầu tư 
chứng khoán (+15% so với cùng kỳ). 

Thu nhập từ phí dịch vụ thanh toán giảm -3% so với cùng kỳ do dịch vụ thanh toán quốc tế (một lợi thế của VCB) 
bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ngược lại, các dịch vụ thanh toán trong nước được mở rộng với việc cho 
ra mắt ứng dụng Digibank vào tháng 7/2020, giúp ngân hàng thu hút 2,9 triệu khách hàng mới sử dụng ngân hàng 
điện tử - tăng 21,8% so với cùng kỳ. Theo Thông tư 04 chi phí thanh toán liên ngân hàng được cắt giảm -50%, 
nhờ vậy, thu nhập phí ròng từ dịch vụ thanh toán vẫn tăng +22% so với cùng kỳ. 

Năm 2020 là năm đầu tiên VCB bắt đầu bán sản phẩm bancassurance của FWD (kể từ tháng 4/2020), với tổng 
doanh thu phí bảo hiểm năm đầu tiên (FYP) đạt 417 tỷ đồng, tăng +94% so với cùng kỳ, hoàn thành 105% kế 
hoạch năm. Doanh thu từ bancassurance đạt hơn 200 tỷ đồng, vượt kế hoạch 150 tỷ đồng. 

Ngân hàng bắt đầu ghi nhận một phần năm (20%) phí trả trước, khoảng 73 triệu USD hay tương đương ~ 1,7 
nghìn tỷ đồng. Nếu không có khoản mục này, tăng trưởng thu nhập phí ròng sẽ ở mức +14,7% so với cùng kỳ. 

Thu nhập từ kinh doanh ngoại hối đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, +15,6% so với cùng kỳ, cao gấp đôi so với đối thủ 
cạnh tranh gần nhất là BID. Doanh số giao dịch ngoại hối đạt 53,5 tỷ USD, với mức chênh lệch giá mua-bán gia 
tăng do giá mua cố định của ngân hàng trung ương trong 11 tháng đầu năm - mặc dù chỉ số Dollar Index (DXY) 
giảm khoảng -4% so với đầu năm xuống mức đáy của 2 năm. 

VCB: Chi phí tín dụng và LLC VCB: NPL 

  

Nguồn: VCB, SSI Research  
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Tổng chi phí vận hành được quản lý tốt, với hệ số CIR giảm xuống 32,7% từ 34,6% trong năm 2019, thấp thứ ba 
trong ngành (sau VPB và TCB). Điều này chủ yếu là do chi phí nhân viên hầu như không đổi ở mức -0,8% so với 
cùng kỳ mặc dù số lượng nhân viên tăng +5,9% so với cùng kỳ. 

Tích cực trích lập dự phòng để cải thiện chất lượng tài sản: Số dư nợ xấu giảm -9,9% so với cùng kỳ, giúp tỷ lệ 
nợ xấu giảm xuống chỉ còn 0,62%, thấp thứ hai (sau TCB). Tỷ lệ dư nợ cho vay quá hạn đi ngang ở mức 1,14%, 
nằm trong nhóm thấp nhất trong ngành (sau ACB và TCB). 

VCB đã trích lập 9,9 nghìn tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, tăng +46% so với cùng kỳ. Quỹ dự phòng nợ xấu 
tăng vọt +86% so với cùng kỳ, đưa tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) từ 180% trong năm 2019 tăng lên 370%. 

Các khoản dư nợ cho vay tái cấu trúc giảm -50,4% so với quý 3/2020 còn 5,2 nghìn tỷ đồng, chiếm ~ 0,6% tổng 
dư nợ. Với quy mô nhỏ, chúng tôi coi rủi ro ở đây là không đáng kể. 

Ước tính năm 2021 và định giá 

Năm 2021, ban lãnh đạo của VCB đặt kế hoạch tăng trưởng tài sản, tiền gửi và tín dụng lần lượt là 6%, 8% và 12% 
so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ và NIM dự kiến lần lượt là dưới 1% và 3,1%. LNTT dự kiến tăng 12% 
so với cùng kỳ lên 25,2 nghìn tỷ đồng. 

Gần đây, để hỗ trợ nền kinh tế, VCB đã công bố giảm lãi phải trả cho ngân hàng từ 5% -10% cho các khách hàng 
doanh nghiệp và giảm 0,2% lãi suất cho vay hộ kinh doanh cá thể đối với những khách hàng chịu tác động của 
dịch Covid-19. Việc cắt giảm lãi suất sẽ kéo dài trong ba tháng, kết thúc vào ngày 22/5/2021. Có khoảng 105.000 
khách hàng với tổng giá trị khoản vay là 350 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 40% dư nợ của VCB) sẽ được hưởng 
hỗ trợ của chương trình này. 

Chúng tôi ước tính LNTT của VCB 2021 đạt 29,3 nghìn tỷ đồng (+27,3% so với cùng kỳ), với giả định tăng trưởng 
tín dụng, tiền gửi và tài sản lần lượt là 12,8%, 10,9% và 14% so với cùng kỳ. 

Chúng tôi ước tính NIM sẽ tăng nhẹ lên 3,03% với chi phí vốn được cải thiện và tốc độ tăng trưởng cho vay liên 
ngân hàng thấp hơn. Do đó, chúng tôi ước tính NII sẽ tăng +16,4% so với cùng kỳ. Chúng tôi ước tính thu nhập 
phí ròng sẽ tăng +8,2% so với cùng kỳ, nhờ bancassurance (+60% so với cùng kỳ) và dịch vụ thanh toán (+20% 
so với cùng kỳ), trong khi thu nhập ngoài lãi khác ước tính tăng +2,9% so với cùng kỳ. 

Hệ số CIR ước tính tăng lên 34%, do chi phí nhân viên sẽ tăng trở lại mức trước dịch Covid-19 và tiếp tục đầu tư 
vào số hóa. Trong khi đó, chi phí trích lập dự phòng ước tính giảm -19,5% so với cùng kỳ, với tỷ lệ trích lập dự 
phòng bao nợ xấu tương đương mức năm 2020 và khả năng nợ xấu mới hình thành thấp hơn trong năm 2021. 

Với mức giá 98.200 đồng/cổ phiếu, VCB đang giao dịch ở mức P/B 2020 và 2021 lần lượt là 3,6x và 2,7x. Chúng 
tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm cho VCB lên 108.600 đồng/cp (từ 97.400 đồng/cp), do chúng tôi tăng giả 
định giá phát hành riêng lẻ đối với cổ phiếu VCB từ 90.000 đồng/cổ phiếu lên 100.000 đồng/cổ phiếu, do môi 
trường lãi suất giảm kéo dài. Với mức giá mục tiêu mới đối với cổ phiếu VCB, triển vọng tăng giá là 10,6%. 

Do ngân hàng thường chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt hàng năm, tỷ suất cổ tức khi đó sẽ là 0,81%. Với tổng mức 
sinh lời tiềm năng là 11,4%, chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VCB. 

Rủi ro: Rủi ro chính đối với khuyến nghị của chúng tôi là tỷ lệ nợ xấu và dư nợ tái cấu trúc cao hơn ước tính. 

Rủi ro khác là giá phát hành riêng lẻ thấp hơn ước tính. 
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Triệu đồng 2017 2018 2019 2020 2021F 
Bảng cân đối kế toán      

+ Tiền mặt. vàng bạc. đá quý 10.102.861 12.792.045 13.778.358 15.095.394 18.569.718 
+ Tiền gửi tại NHNN 93.615.618 10.845.701 34.684.091 33.139.373 36.660.674 
+ Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác 232.973.403 250.228.037 249.470.372 267.774.393 320.695.547 
+ Chứng khoán kinh doanh 9.669.033 2.654.806 1.801.126 1.954.061 2.069.570 
+ Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 832.354 275.983 98.312 - - 
+ Cho vay khách hàng 535.321.404 621.573.249 724.290.102 820.420.266 925.423.177 
+ Chứng khoán đầu tư 129.952.272 149.296.430 167.529.689 156.931.097 172.493.389 
+ Đầu tư dài hạn 3.552.828 2.476.067 2.464.493 2.235.538 2.235.538 
+ Tài sản cố định 6.162.361 6.527.466 6.710.443 8.540.358 9.052.779 
+ Bất động sản đầu tư - - - - - 
+ Tài sản khác 13.111.149 17.356.776 21.891.872 21.446.532 26.216.246 
Tổng tài sản 1.035.293.283 1.074.026.560 1.222.718.858 1.327.537.012 1.513.416.639 
+ Các khoản nợ NHNN 171.385.068 90.685.315 92.365.806 41.176.995 42.000.535 
+ Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác 66.942.203 76.524.079 73.617.085 103.583.833 124.300.600 
+ Tiền gửi của khách hàng 708.519.717 801.929.115 928.450.869 1.032.113.567 1.145.646.059 
+ Các công cụ tài chính phái sinh và các nghĩa vụ tài chính khác - - - 52.031 52.031 
+ Vốn tài trợ. ủy thác đầu tư. cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro 23.153 25.803 20.431 14.679 17.615 
+ Phát hành giấy tờ có giá 18.214.504 21.461.132 21.383.932 21.240.197 22.939.413 
+ Các khoản nợ khác 17.650.679 21.221.737 25.997.753 30.496.316 38.120.395 
Tổng nợ phải trả 982.735.324 1.011.847.181 1.141.835.876 1.228.677.618 1.373.076.647 
+ Vốn 36.321.931 36.322.343 42.428.820 42.428.820 66.536.524 
+ Dự phòng 7.253.682 9.445.732 12.186.141 12.204.398 13.496.029 
+ Chênh lệch tỷ giá 94.485 84.450 16.361 22.719 22.719 
+ Chênh lệch định giá lại tài sản 83.285 119.178 113.011 - - 
+ Lợi nhuận chưa phân phối 8.715.252 16.138.687 26.055.190 44.118.433 60.199.696 
Tổng vốn chủ sở hữu 52.557.959 62.179.379 80.882.982 98.859.394 140.339.991 
Lợi ích thuộc cổ đông thiểu số 89.324 68.989 83.459 85.024 85.023 
Tổng nợ phải trả. vốn chủ sở hữu và lợi ích thuộc cổ đông thiểu số 1.035.293.283 1.074.026.560 1.222.718.858 1.327.537.012 1.513.416.639 
      

Tăng trưởng      

Huy động 20,0% 13,2% 15,8% 11,2% 11,0% 
Tín dụng 17,2% 14,6% 16,0% 14,0% 12,8% 
Tổng tài sản 31,4% 3,7% 13,8% 8,6% 14,0% 
Vốn chủ sở hữu 9,2% 18,3% 30,1% 22,2% 42,0% 
Thu nhập lãi thuần 18,4% 29,5% 21,7% 4,8% 16,4% 
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 18,2% 33,6% 16,4% 7,1% 13,6% 
Chi phí hoạt động 19,4% 14,7% 16,2% 1,4% 14,5% 
Lợi nhuận trước thuế 32,2% 61,1% 26,6% -0,3% 27,3% 
Lợi nhuận sau thuế 32,1% 60,5% 26,7% -0,3% 27,3% 
      

Định giá      

P/E 27,2 16,1 21,8 22,6 17,9 
P/B 3,72 2,96 4,37 3,56 2,71 
BVPS (đồng) 14.608 18.062 22.396 36.196 36.196 

Nguồn: Công ty, SSI ước tính 
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Triệu đồng 2017 2018 2019 2020 2021F 
Báo cáo kết quả kinh doanh      

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 21.937.546 28.408.516 34.577.350 36.225.229 42.181.611 
Chi phí lãi và các chi phí tương tự 7.468.575 10.869.917 11.153.031 12.773.625 13.490.163 
Thu nhập lãi thuần 29.406.121 39.278.433 45.730.381 48.998.854 55.671.773 
Chi phí hoạt động dịch vụ -11.866.345 -13.611.094 -15.817.575 -16.037.484 -18.360.603 
Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự 
phòng 17.539.776 25.667.339 29.912.806 32.961.370 37.311.170 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng -6.198.415 -7.398.113 -6.790.429 -9.916.780 -7.980.650 
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 11.341.361 18.269.226 23.122.377 23.044.590 29.330.521 
Thuế thu nhập doanh nghiệp -2.230.773 -3.647.164 -4.596.389 -4.576.707 -5.825.107 
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 9.110.588 14.622.062 18.525.988 18.467.883 23.505.414 
Lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số -19.518 -16.484 -15.090 -21.207 -21.207 
LỢI NHUẬN RÒNG  9.091.070 14.605.578 18.510.898 18.446.676 23.484.207 
EPS (đồng) 1.994 3.323 4.481 4.344 5.484 
Cổ tức tiền mặt (đồng) 800 800 800 800 800 
      

Nhu cầu vốn      

Hệ số an toàn vốn- CAR 11,6% 10,5% 9,6% 10,0% 12,5% 
Vốn CSH/Tổng tài sản 5,1% 5,8% 6,6% 7,4% 9,3% 
Vốn CSH/cho vay khách hàng 9,7% 9,8% 11,0% 11,8% 14,8% 
      

Chất lượng tài sản      

Tỷ lệ nợ xấu 1,10% 1,00% 0,79% 0,62% 0,70% 
Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu 130,7% 165,4% 179,5% 370,4% 354,3% 
      

Hệ số về quản lý      

Tỷ lệ chi phí/thu nhập - CIR 40,40% 34,70% 34,60% 32,70% 33,00% 
Chi phí trích lập dự phòng/Lợi nhuận thuần từ HĐKD 1.812 2.282 2.414 2.442 2.531 
Lãi thuần từ HĐKD trên mỗi nhân viên 699 1.061 1.221 1.149 1.333 
Lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên 58.930 77.933 88.625 92.801 103.096 
Lãi thuần từ HĐKD trên mỗi chi nhánh/PGD 22.728 36.248 44.811 43.645 54.316 
      

Lợi nhuận      

Hệ số chênh lệch lãi thuần - NIM 2,47% 2,77% 3,10% 2,91% 3,03% 
Thu nhập ngoài lãi/Lãi thuần từ HĐKD 25,4% 27,7% 24,4% 26,1% 24,2% 
ROA - trung bình 1,0% 1,4% 1,6% 1,4% 1,7% 
ROE - trung bình  14,2% 20,8% 22,7% 17,9% 17,0% 
      

Thanh khoản      

Tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động - LDR 74,8% 76,7% 77,4% 79,7% 81,2% 

Nguồn: Công ty, SSI ước tính 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 
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