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HOÀN THÀNH CƠ BẢN QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU 
 

- Hoàn thành trích lập nợ xấu VAMC giúp chi phí trích lập giảm năm 2021. 

- Hợp đồng hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền với mức phí trả trước (Upfront fee) 

ước đạt 8.000 tỷ đồng. 

- Chính thức áp dụng Thông tư 41 (Basel II). 

- LNTT năm 2021 dự báo đạt 21.435 tỷ đồng (+25,6% yoy). Tương đương EPS 4.606 

đồng/cổ phiếu và BVPS 26.237 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ P/B forward ở mức 1,45 lần. 
 

KẾT QUẢ KINH DOANH 2020  

Năm 2020, CTG ghi nhận LNTT đạt 17.070 tỷ đồng (+44,9% yoy). Lợi nhuận tăng 

trưởng ấn tượng là kết quả của: 

(1) Tổng thu nhập tăng trưởng tốt đạt 45.280 tỷ đồng (+11,8% yoy). Trong đó thu 

nhập lãi thuần đạt 35.581 tỷ đồng (+7,2% yoy), thu nhập từ kinh doanh ngoại 

hối đạt 2.000 tỷ đồng (+27,8% yoy) và ngân hàng ghi nhận lợi nhuận từ mua bán 

chứng khoán 962 tỷ đồng so với mức lỗ 425 tỷ đồng năm 2019. 

(2) Chi phí hoạt động được kiểm soát ở mức 16.062 tỷ đồng (+2,1% yoy), tỷ lệ CIR 

giảm xuống 33,5%. 

(3) Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm nhẹ xuống 12.148 tỷ đồng (-6,6% yoy). 

Tăng trƣởng tín dụng đạt 7,8% cả năm 2020. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng 

tăng 8,6% lên 1.015 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu doanh nghiệp giảm xuống 11.401 tỷ 

đồng (-32,4% yoy). 

Biên lãi ròng NIM cải thiện do tác động giảm lãi suất đầu vào: Do những khó khăn về 

nguồn vốn, CTG phải nhận ít áp lực giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng hơn so với 

các ngân hàng quốc doanh khác. Do đó, CTG ghi nhận biên lãi ròng NIM tăng lên đạt 

3,3% vào Q4.2020. 

  

Nguồn: CTG, VCBS tổng hợp  

9,206 
6,559 

11,781 

17,070 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2017 2018 2019 2020

 t
ỷ
 đ

ồ
n

g
 

Thu nhập và lợi nhuận 

Tổng thu nhập Lợi nhuận trước thuế 

2.9% 3.0% 2.9% 3.0% 2.9% 2.7% 
3.0% 

3.3% 

0%

2%

4%

6%

8%

NIM 

NIM
Tỷ suất sinh lời của TS sinh lời 
Chi phí vốn 

BÁO CÁO NHANH 

KHUYẾN NGHỊ: MUA 

Ngày 08 tháng 03 năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phân tích 

Lƣơng Văn Hoàn 

lvhoan@vcbs.com.vn 

+84-4 3936 6990 ext 7186 
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Tỷ lệ nợ xấu ghi nhận 0,94%, giảm so với mức 1,16% năm 2019. Bên cạnh đó, tỷ lệ 

bao phủ nợ xấu của CTG cũng tăng lên mức 132%, cao hơn trung bình ngành. Đáng chú 

ý, CTG đã hoàn thành trích lập xử lý dư nợ VAMC trong năm 2020 từ mức dư nợ chưa 

trích lập 6.192 tỷ đồng cuối năm 2019.  

  

Nguồn: CTG, VCBS tổng hợp  

TRIỂN VỌNG  

Cơ bản hoàn thành quá trình tái cơ cấu: Theo chia sẻ của đại diện ngân hàng, CTG đã 

hoàn thành đề án tái cơ cấu dưới sự theo dõi của ngân hàng nhà nước cho giai đoạn 2018 

– 2020 và đây là tiền đề cho sự tăng trưởng về lợi nhuận của CTG các năm tới khi chi phí 

trích lập giảm xuống theo kịch bản cơ sở của VCBS. 

Hợp đồng hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền với Manulife với phí trả trƣớc 

(Upfront) ƣớc đạt khoảng 8.000 tỷ đồng. Theo đó, CTG đã ký kết hợp đồng hợp tác 

phân phối bảo hiểm độc quyền với Manulife sau khi bán lại đơn vị hợp tác cũ AVIVA 

cho công ty bảo hiểm này. Chúng tôi ước tính mức phí CTG nhận được ở mức 8.000 tỷ 

đồng, tuy nhiên ngân hàng có thể chỉ nhận được một phần của mức Upfront do còn điều 

khoản liên quan đến AVIVA.  

CTG đã chính thức chuyển sang thực hiện tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 

(Basel 2) và CAR mới chỉ đạt trên mức yêu cầu tối thiểu 8% theo quy định. Do vậy, 

chúng tôi cho rằng CTG có thể ghi nhận sớm khoản phí Upfront để hiện thực hóa lợi 

nhuận và làm tăng mức VCSH của CTG lên trong bối cảnh ngân hàng rất cần nguồn vốn 

để phục vụ quá trình tăng trưởng về tài sản. 

Tăng sức hút tiền gửi không kỳ hạn: CTG đã triển khai hệ thống CoreBanking mới từ 

năm 2018 có khả năng xử lý nhanh và giao diện thuận tiện cho khách hàng. Bên cạnh đó, 

CTG đã ra mắt nhiều gói tài khoản ưu đãi miễn phí chuyển khoản, bước đi này là phù 

hợp với xu hướng của ngành ngân hàng thời điểm hiện tại và sẽ giúp CTG giữ được 

lượng tiền gửi không kỳ hạn trong bối cảnh cạnh tranh cao giữa các ngân hàng như hiện 

tại. 

 

 RỦI RO 

CTG có cơ cấu danh mục cho vay hướng tới nhiều phân khúc khách hàng khác nhau bao 

gồm cả một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh thiếu hiệu quả. Do đó, dư nợ thuộc nhóm 
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Dự phòng rủi ro 

Chi phí dự phòng rủi ro LLCR

http://vcbs.com.vn/vn/Communication/GetReport?reportId=5304
http://vcbs.com.vn/vn/Communication/GetReport?reportId=5304
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khách hàng này có thể trở thành nợ xấu trong tương lai nhất là khi phải chịu ảnh hưởng 

tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. 

 KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƢ   

CTG là ngân hàng có quy mô tài sản hàng đầu hệ thống. CTG đã trải qua quá trình tích 

cực tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động từ 2018 đến nay và đã cơ bản hoàn thành 

đề án của NHNN giao cho.  

Chúng tôi cho rằng LNTT của CTG sẽ có mức tăng trƣởng tích cực trong năm 2021 

đạt 21.435 tỷ đồng (+25,6% yoy) trong kịch bản cơ sở với giả định ghi nhận phí trả 

trước trên 2.000 tỷ đồng và chi phí trích lập suy giảm nhẹ. Tương đương EPS 4.606 

đồng/cổ phiếu và BVPS 26.237 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ P/B forward 2021 của CTG ở mức 

1,45 lần. 

Chúng tôi cập nhật mức giá trị hợp lý lên 45.612 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị MUA 

đối với cơ hội đầu tư vào cổ phiếu CTG trong năm 2021.   

http://vcbs.com.vn/vn/Communication/GetReport?reportId=5304
http://vcbs.com.vn/vn/Communication/GetReport?reportId=5304
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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

Báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định, thông tin nào trong báo cáo này không phải là các 

lời chào mua hay bán bất kỳ một sản phẩm tài chính, chứng khoán nào được phân tích 

trong báo cáo và cũng không là sản phẩm tư vấn đầu tư hay ý kiến tư vấn đầu tư nào của 

VCBS hay các đơn vị/thành viên liên quan đến VCBS. Do đó, nhà đầu tư chỉ nên coi báo 

cáo này là một nguồn tham khảo. VCBS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước những 

kết quả ngoài ý muốn khi quý khách sử dụng các thông tin trên để kinh doanh chứng 

khoán. 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích đều đã được thu thập, đánh giá với 

mức cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ 

các nguồn thông tin công bố, VCBS không đảm bảo về tính xác thực của các thông tin 

được đề cập trong báo cáo phân tích cũng như không có nghĩa vụ phải cập nhật những 

thông tin trong báo cáo sau thời điểm báo cáo này được phát hành.   

Báo cáo này thuộc bản quyền của VCBS. Mọi hành động sao chép một phần hoặc toàn bộ 

nội dung báo cáo và/hoặc xuất bản mà không có sự cho phép bằng văn bản của VCBS 

đều bị nghiêm cấm. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

Trần Minh Hoàng Mạc Đình Tuấn Lƣơng Văn Hoàn 

Trưởng phòng Phân tích 

Nghiên cứu 

tmhoang@vcbs.com.vn 

Trưởng Bộ phận  

Phân tích doanh nghiệp 

mdtuan@vcbs.com.vn 

Chuyên viên Phân tích 

lvhoan@vcbs.com.vn 

 

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG – LIÊN HỆ 


