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NGÀNH TÀI CHÍNH 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 1.795 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 41.358 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 1.594 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 28/9,8 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 5.000.692 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 5,37 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 123,85 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 25,67 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 2,41 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ (%) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

HDBank được thành lập vào năm 1989 tên là Ngân 
hàng Phát triển Nhà ở của TP. HCM. Tính đến 6 
tháng đầu năm 2018, HDBank sở hữu tổng tài sản 
lớn thứ 7 trong số các ngân hàng thương mại cổ 
phần tư nhân (JSCB) tại Việt Nam. 

 

 

 
 

 

Các nguồn thu đang dần được đa dạng hóa  

Lợi nhuận năm 2020 thấp hơn 1,8% so với ước tính của chúng tôi, do chi phí dự phòng cao hơn 
dự báo. Mặc dù tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 21% YoY, LNTT chỉ tăng 15,9% so với cùng kỳ 
đạt 5,8 nghìn tỷ đồng do chi phí tín dụng tăng từ 0,96% năm 2019 lên 1,1% năm 2020. Sau khi đã 
xóa khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng nợ xấu (+63% so với cùng kỳ), các tỷ lệ về chất lượng tài sản ở mức 
khá tốt. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,32% (từ 1,36% năm 2019) và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLCR) 
cải thiện lên 82% (từ 81% năm 2019). Điểm sáng cho kết quả kinh doanh 2020 là tỷ trọng thu ròng 
từ dịch vụ (NFI) trong tổng thu nhập hoạt động đã tăng lên 7% (so với 5% vào năm 2019), vì doanh 
số bán bancassurance bắt đầu tăng tốt trong Q4/2020. 

Ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 được điều chỉnh về mức 7,15 nghìn tỷ đồng (+22,8% so 
với cùng kỳ). Mức tăng trưởng ước tính đạt được dựa trên giả định tăng trưởng tín dụng 20% YoY, 
tăng trưởng thu nhập từ phí 62,4% YoY, hệ số CIR ở mức 45% và chi phí tín dụng giảm còn 1,06% 
(-4 bps so với cùng kỳ). ROE hợp nhất ước tính đạt 21%. 

Rủi ro tín dụng ở mức trung bình trong năm 2021. Do chất lượng tín dụng cuối năm 2020 ở mức 
khá và nợ vay tái cơ cấu dự kiến sẽ giảm còn 3 nghìn tỷ đồng vào cuối Q1/2021 (từ 5,1 nghìn tỷ 
đồng vào cuối tháng 1/2021), chúng tôi cho rằng ngân hàng mẹ sẽ không gặp khó khăn đáng kể 
nào về dự phòng trong năm 2021. Tuy nhiên, tại HDSaison, cho vay tiền mặt tăng trưởng mạnh trong 
năm 2020 (+47,8% so với đầu năm) có thể khiến tỷ lệ nợ xấu mới hình thành cao hơn trong năm 
2021. 

Nâng xếp hạng lên Khả quan. HDB là một trong số rất ít ngân hàng còn room cho nhà đầu tư nước 
ngoài cũng như vẫn còn có thể có yếu tố đột biến từ một thương vụ bancassurance độc quyền trong 
tương lai. Chúng tôi cho rằng việc đa dạng hóa các dòng thu nhập như năm 2020 đang đi đúng 
hướng và có thể mở ra tiềm năng tăng trưởng TOI mạnh mẽ cho năm 2021. Việc ngân hàng duy trì 
được doanh số bán bancassurance ở mức tốt có thể chứng minh được năng lực bán hàng cũng như 
tạo ra một lợi thế nhất định cho việc đàm phán hợp đồng bancassurance độc quyền sau này. Giá 
mục tiêu 1 năm của chúng tôi đối với HDB là 29.500 đồng/ cổ phiếu, cao hơn 13,7% so với giá hiện 
tại – do đó chúng tôi nâng xếp hạng Khả quan. 

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị của chúng tôi: Nợ xấu mới hình thành cao hơn ước tính; và kinh tế 
phục hồi chậm hơn ước tính. 

Yếu tố tăng đối với khuyến nghị của chúng tôi: Hợp đồng bancassurance độc quyền tiềm năng. 
Phát hành thẻ tín dụng tốt hơn mong đợi. Phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi với mức giá chuyển 
đổi cao. 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 29.500 Đồng/cp 
Giá hiện tại: 26.100 Đồng/cp 

 

Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDB: HOSE) 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
mailto:hant4@ssi.com.vn
mailto:hant4@ssi.com.vn
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Bảng: Tóm tắt bảng cân đối kế toán (tỷ đồng) 

  31/12/2020 31/12/2019 % YTD 
Tổng tín dụng    

Hợp nhất 188.228 153.004 23,0% 
Ngân hàng mẹ 173.998 140.422 23,9% 
HDS 14.230 12.582 13,1% 

Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá 208.953 151.032 38,4% 
Tổng VCSH 22.997 19.073 20,6% 
Tổng tài sản 319.127 229.477 39,1% 
Tỷ lệ nợ xấu    

Hợp nhất 1,32% 1,36%  

Ngân hàng mẹ 0,93% 0,98%  

HDS 5,81% 5,44%  

Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu    

Hợp nhất 82,1% 81,4%  

Ngân hàng mẹ 100,9% 95,4%  

HDS 47,3% 54,5%  

LDR (Thông tư 36) – Ngân hàng mẹ 67,1% 76,4%  

Vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn – Ngân hàng mẹ 24,7% 30,1%  

CAR 12,1% 11,2%  

Nguồn: HDB, 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 3.212 2.888 11,2% 11.898 9.747 22,1% 
Thu nhập ròng ngoài lãi 753 456 65,2% 1.882 1.641 14,6% 
Tổng thu nhập hoạt động 3.965 3.344 18,6% 13.779 11.388 21,0% 
    - Ngân hàng mẹ 3.134 2.604 20,3% 9.639 7.838 23,0% 
    - HD Saison 1.159 1.044 11,0% 4.476 3.841 16,5% 
CIR 47,2% 40,9%  44,8% 44,6%  

Chi phí dự phòng (656) (407) 61,0% (1.788) (1.289) 38,7% 
    - Ngân hàng mẹ (278) (190) 46,4% (580) (461) 26,0% 
    - HD Saison (377,55) (217,14) 73,9% (1.208) (828) 45,8% 
Chi phí tín dụng 1,47% 1,11%  1,10% 0,96%  

    - Ngân hàng mẹ 0,39% 0,37%  0,39% 0,37%  

    - HD Saison 10,84% 7,37%  9,01% 7,13%  

Lợi nhuận trước thuế 1.437 1.570 -8,5% 5.818 5.018 15,9% 
Trong đó       

- Ngân hàng mẹ (không bao gồm cổ 
tức từ HDS) 

1.212 1.192 1,7% 4.826 3.932 22,7% 

- HD Saison 224 339 -33,6% 1.001 1.040 -3,8% 
NIM 4,59% 5,48%  4,62% 4,74%  

    - Ngân hàng mẹ 3,41% 4,05%  3,34% 3,29%  

    - HD Saison 28,21% 30,38%  28,47% 28,10%  

 Nguồn: HDB, SSI Research 

Tổng quan Q4/2020 

Biên lãi thuần từ hoạt động tín dụng bắt đầu giảm 

Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong Q4/2020 với mức tăng ròng 13,6 nghìn tỷ đồng hoặc +7,8% so với quý 
trước, nhờ phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (tăng 10,3 nghìn tỷ đồng hoặc +12,9% so với quý 
trước) và khách hàng cá nhân (tăng 5,2 nghìn tỷ đồng hoặc 7% QoQ). Cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn giảm 
-1,1 nghìn tỷ đồng. Trong số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng trưởng vẫn đến từ lĩnh vực năng lượng mặt trời, 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty


 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  3 

 

nông nghiệp và hàng tiêu dùng (FMCG). So với đầu năm, tổng dư nợ tín dụng tăng 23% và cơ cấu cho vay giữa 
khách hàng SME/ CIB/ bán lẻ/ tài chính tiêu dùng tại thời điểm cuối năm ở mức tương ứng là 51%/ 3%/ 38%/ 8%. 

Cơ cấu cho vay theo khách hàng 

 

Nguồn: HDB, SSI Research 

Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần tăng ở mức thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng, đạt +11,2% so với cùng kỳ. Điều 
này là do hai yếu tố: 

• Chênh lệch lãi suất giảm (-31 bps so với quý trước). Chúng tôi nhận thấy lãi suất cho vay bình quân trong 
quý 4/2020 giảm -61 bps so với quý trước do những khoản giải ngân trong Q4/2019 đến kỳ định lại lãi suất 
và lãi suất các khoản cho vay mới giảm. Lãi suất cho vay trung bình giảm từ 70-80 bps đối với khách hàng 
doanh nghiệp và 40 bps đối với khách hàng cá nhân. 

• LDR giảm. Ngân hàng đã liên tục cải thiện nguồn vốn huy động trong năm và tăng trưởng huy động đã vượt 
tăng trưởng tín dụng (+38% YTD so với +23% YTD). Tỷ lệ LDR giảm -9,3% so với cùng kỳ còn 67,1%. 

NIM của HDB có xu hướng giảm trong quý 4 (-36 bps so với quý trước còn 4,59%) trái ngược với các ngân hàng 
TMCP lớn (bao gồm ACB, MBB, VPB và TCB), phần lớn là do các ngân hàng này có thể giảm lãi suất huy động 
trong Q3/2020. Trong khi đó, HDB đã duy trì lãi suất huy động cao từ cuối Q3/2020 để thu hút tiền gửi khách 
hàng, như đã đề cập trong báo cáo trước đó của chúng tôi (tại đây). 

Chênh lệch giữa tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn của HDB ở mức cao hơn hẳn so với các ngân hàng 
khác cũng khiến cho tỷ lệ CASA không có nhiều cải thiện (-19 bps so với cùng kỳ còn 12,4%). 

 

 

 

 

 

 

49% 45% 46% 49% 51%

37% 42% 41% 39% 38%

9% 9% 10% 9% 8%

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2020

SMEs CIB Retail Consumer finance

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/GDDT/Analyst_Report/Company_Note/HDB_2020.11.11_SSIResearch.pdf
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Xu hướng lãi suất huy động của HDB trái ngược các đối thủ NIM giảm trong Q4/2020 

  

Nguồn: HDB, SSI Research Nguồn: HDB, SSI Research 

Doanh thu hoạt động dịch vụ đạt 364 tỷ đồng, tăng +57% YoY và 24% QoQ. Tăng trưởng chủ yếu nhờ vào việc 
bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi, khi ngân hàng đẩy mạnh bán bảo hiểm trong Q4/2020. Tổng doanh 
thu từ bảo hiểm của ngân hàng trong Q4/2020 đạt 260 tỷ đồng. Trong khi đó, phí thu được từ hoạt động phân 
phối trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng cá nhân tăng +20% so với quý trước đạt 60 tỷ đồng. 

Với thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ và phân phối trái phiếu, tỷ trọng thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ trong tổng 
thu nhập hoạt động tăng từ 4,8% trong quý 4/2019 lên 8,1% trong quý 4/2020. Chúng tôi cho rằng các hoạt động 
này sẽ tạo ra nguồn doanh thu ổn định cho ngân hàng trong các quý sắp tới. Nếu ngân hàng có thể duy trì được 
doanh số bán bancassurance ở mức tốt, điều này cũng sẽ có thể là một lợi thế cho việc đàm phán hợp đồng 
bancassurance độc quyền trong tương lai. 

Chất lượng tài sản ổn định 

Chất lượng tài sản cải thiện, với tỷ lệ nợ xấu và LLCR đạt 1,32% và 82,1% (so với 1,83% và 64,1% vào cuối quý 
3/2020). Xu hướng này diễn ra tại cả ngân hàng mẹ (0,93% và 101%) và HDSaison (5,81% và 47,3%). Cho vay 
tái cơ cấu giảm -4% so với quý trước còn 7,6 nghìn tỷ đồng (4,3% tổng dư nợ cho vay). Tỷ trọng nợ tái cơ cấu 
trên tổng dư nợ cho vay tại HDB tương đối cao so với các ngân hàng niêm yết (2,6%) cũng như trung bình toàn 
hệ thống (3,7%). 

Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho biết nợ tái cơ cấu đã tiếp tục giảm xuống còn 5,1 nghìn tỷ đồng (khoảng 2,8% tổng 
dư nợ cho vay) vào cuối tháng 1/2021 và ước tính sẽ giảm tiếp xuống 3 nghìn tỷ đồng (1,6% tổng dư nợ cho vay) 
vào cuối Q1/2021, khi khách hàng quay lại lộ trình trả nợ bình thường. 

Điểm cần chú ý là việc tăng trưởng cho vay tiền mặt mạnh mẽ trong năm 2020 tại HD Saison (+47,8% YTD) vốn 
là phân khúc thường có tỷ lệ nợ xấu cao hơn so với cho vay mua xe máy và đồ gia dụng. Tỷ lệ hình thành nợ xấu 
thực sự đã tăng cao hơn kể từ đầu năm 2020. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu vẫn duy trì ở mức 
khá tại thời điểm hiện tại, chúng tôi cần theo dõi thêm trong sáu tháng tới. 
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Chất lượng tài sản ngân hàng mẹ 
Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành tại HDSaison 
có xu hướng tăng 

Cơ cấu cho vay tại HDSaison (nghìn tỷ 
đồng) 

   

Nguồn: HDB, SSI Research Nguồn: HDB, SSI Research  

Vị thế vốn cải thiện nhờ phát hành trái phiếu chuyển đổi 

Tại ĐHCĐ 2020, ngân hàng lên kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Trong Q4/2020, ngân 
hàng phát hành thành công 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi giúp hệ số CAR cuối năm 2020 tăng 110 bps so 
với quý trước lên 12,1%. Tuy nhiên, Vốn cấp 1 giảm -40 bps xuống 9,1%. Chúng tôi cho rằng đây không phải là 
mối lo ngại lớn vì nợ nhóm 1 có thể được củng cố khi số trái phiếu này đủ điều kiện chuyển đổi thành cổ phiếu 
trong giai đoạn tháng 9 - tháng 12/2021. Nếu chuyển đổi trái phiếu, HDB có thể phải nới room cho nhà đầu tư 
nước ngoài lên trên giới hạn hiện tại là 21,5%. Nếu nhà đầu tư chuyển đổi toàn bộ trái phiếu, tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài có thể tăng lên khoảng 26,4%. 

Ngân hàng cũng có thể sẽ xem xét thực hiện một đợt phát hành khác sau khi cân nhắc vị thế vốn cũng như điều 
kiện thị trường vào cuối quý 1/2021. 

Vị thế vốn tại HDB 

 

Nguồn: HDB, SSI Research 
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Ước tính lợi nhuận 

Kế hoạch của công ty 

Ngân hàng mẹ 

Tăng trưởng tín dụng tiếp tục được thúc đẩy nhờ cho vay theo chuỗi giá trị. Ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín 
dụng vẫn sẽ duy trì mạnh mẽ vào năm 2021. Trong 2T2021, tăng trưởng tín dụng tăng 3% so với đầu năm. Cho 
vay theo chuỗi giá trị, cho vay nông nghiệp và cho vay hộ kinh doanh là động lực tăng trưởng chính. Dư nợ cho 
vay khách SME ước tính tăng thêm khoảng 20-25 nghìn tỷ đồng (so với 23 nghìn tỷ đồng vào năm 2020). 

Thu nhập từ dịch vụ nhảy vọt. Ngân hàng đặt kế hoạch đầy tham vọng về bancassurance với mục tiêu tổng doanh 
thu phí bảo hiểm năm đầu đạt 1,2 nghìn tỷ đồng trong 2021 và năm 2023 ngân hàng lọt vào Top 3 về doanh số 
bán bancassurance. Các hoạt động tài trợ thương mại, quản lý tiền mặt và thẻ tín dụng cũng sẽ có tăng trưởng 
mạnh vào năm 2021. HDB đặt kế hoạch phát hành 5 triệu thẻ tín dụng vào năm 2025. 

Phát triển ngân hàng số. Ngân hàng dự kiến nâng cấp hệ thống trong năm nay và đang trong quá trình làm việc 
với các công ty tư vấn quốc tế để phát triển chiến lược ngân hàng số trong ba năm tới. Trung tâm Chuyển đổi Kỹ 
thuật số (DTC) đã được thành lập với các nhiệm vụ ban đầu bao gồm tự động hóa hầu hết các quy trình vào năm 
2021 và phát triển chương trình khách hàng thân thiết cho tất cả khách trong hệ sinh thái của Ngân hàng. 

Đồng thời, HDB sẽ tiếp tục thu hút người dùng trên kênh giao dịch số bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch 
vụ mới trên ứng dụng di động và nền tảng ngân hàng trực tuyến. Năm 2020, số lượng khách hàng sử dụng dịch 
vụ mobile banking tăng gần 90% so với cùng kỳ. Với các quy định về eKYC có hiệu lực gần đây, ban lãnh đạo kỳ 
vọng tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng khách hàng trực tuyến mới, số lượng giao dịch và thu nhập từ phí trong 
2021. 

Hệ số CIR ở mức khoảng 45% và có thể giảm sau năm 2023. Mặc dù đầu tư vào ngân hàng số trong ba năm 
tới, HDB vẫn đặt mục tiêu kiểm soát tốt hệ số CIR ở mức khoảng 45% (so với 44,8% vào năm 2020) và hệ số này 
có thể sẽ giảm nhờ những kết quả của quá trình số hóa ngân hàng sau năm 2023. 

Không có áp lực lớn trong việc trích lập dự phòng. HDB đặt mục tiêu giảm dư nợ cho vay tái cơ cấu xuống 3 
nghìn tỷ đồng vào cuối quý 1/2021 và ước tính gánh nặng dự phòng cho các khoản vay tái cơ cấu là không đáng 
kể. 

HDSaison 

Tăng trưởng cho vay từ 15-22% và tăng trưởng LNTT từ 15-25%. Năm 2020, người tiêu dùng hoãn việc mua xe 
và hàng điện máy, và chuyển sang tiêu dùng thiết yếu. Theo đó, nhu cầu cho vay tiền mặt cao hơn so với cho vay 
mua xe máy và đồ gia dụng. Vào năm 2021, ban lãnh đạo kỳ vọng rằng cho vay mua xe máy và đồ gia dụng sẽ 
quay lại dẫn dắt tăng trưởng chung, đặc biệt khi thu nhập của khách hàng phục hồi cùng với sự phục hồi kinh tế 
nói chung. 

Thẻ tín dụng tăng. Năm 2020, HDS triển khai hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ở quy mô nhỏ. Công ty sẽ đẩy 
mạnh hoạt động này vào năm 2021, với mục tiêu phát hành từ 100.000 đến 250.000 thẻ tín dụng. 

Giảm chi phí tín dụng. Chi phí tín dụng tại HDS tăng +188 bps so với cùng kỳ lên 9% vào năm 2020, do tác 
động của Covid-19. Năm 2021, công ty ước tính chi phí tín dụng sẽ giảm xuống dưới mức này. 

Cải thiện hệ số CIR: HDS đặt kế hoạch tiếp tục giảm hệ số CIR xuống 49,3% (so với 50,6% vào năm 2020 và 
51,4% vào năm 2019) thông qua tự động hóa quy trình và kiểm soát chi phí chặt chẽ. 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty


 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  7 

 

Ước tính của chúng tôi 

Chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 ở mức 7,15 nghìn tỷ đồng (+22,8% so với cùng kỳ). Mức tăng 
trưởng này dựa trên giả định tăng trưởng tín dụng 20% YoY, tăng trưởng thu nhập từ phí 62,4% YoY, hệ số CIR ở 
mức 45% và chi phí tín dụng giảm còn 1,06% (-4 bps so với cùng kỳ). 

Trong đó, lợi nhuận trước thuế tại ngân hàng mẹ (không bao gồm cổ tức từ HDSaison) và HDSaison ước tính lần 
lượt là 6 nghìn tỷ đồng (+24,2% so với cùng kỳ) và 1,15 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ). Đối với HDSaison, 
ước tính lợi nhuận của chúng tôi thận trọng hơn ban lãnh đạo do lo ngại về rủi ro tín dụng liên quan đến các khoản 
vay tiền mặt mới giải ngân vào năm 2020. 

Định giá 

HDB là một trong số rất ít ngân hàng còn room cho nhà đầu tư nước ngoài cũng như vẫn còn có thể có yếu tố đột 
biến từ một thương vụ bancassurance độc quyền trong tương lai. Chúng tôi cho rằng việc đa dạng hóa các dòng 
thu nhập như năm 2020 đang đi đúng hướng và có thể mở ra tiềm năng tăng trưởng TOI mạnh mẽ cho năm 2021. 
Việc ngân hàng duy trì được doanh số bán bancassurance ở mức tốt có thể chứng minh được năng lực bán hàng 
cũng như tạo ra một lợi thế nhất định cho việc đàm phán hợp đồng bancassurance độc quyền sau này. Giá mục 
tiêu 1 năm của chúng tôi đối với HDB là 29.500 đồng/ cổ phiếu, cao hơn 13,7% so với giá hiện tại – do đó chúng 
tôi nâng xếp hạng Khả quan.   
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

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

+ Tiền mặt. vàng bạc. đá quý 1.511.629 2.096.395 2.004.563 2.257.525 2.708.596 
+ Tiền gửi tại NHNN 1.922.256 5.385.604 4.503.540 7.788.112 9.916.240 
+ Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác 21.861.168 32.425.544 24.664.877 44.810.934 54.795.147 
+ Chứng khoán kinh doanh 4.690.398 2.596.626 4.643.488 12.478.102 25.562.383 
+ Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác - 208.294 - - - 
+ Cho vay khách hàng 103.336.328 121.791.723 144.699.636 176.387.656 210.917.065 
+ Chứng khoán đầu tư 45.802.141 42.694.913 36.041.894 58.236.806 58.301.015 
+ Đầu tư dài hạn 378.237 164.931 166.821 153.636 153.636 
+ Tài sản cố định 1.526.618 1.615.456 903.561 1.059.428 1.112.815 
+ Đầu tư bất động sản 45.769 51.955 44.098 20.860 21.903 
+ Tài sản khác 8.255.852 7.025.965 11.804.784 15.934.468 12.853.832 
Tổng tài sản 189.334.271 216.057.406 229.477.262 319.127.527 376.342.631 
+ Các khoản nợ NHNN 156.253 7.911.883 209.151 142.771 1.761.144 
+ Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác 37.217.378 40.689.261 49.793.517 75.175.573 82.309.001 
+ Tiền gửi của khách hàng 120.537.469 128.060.094 126.018.576 174.620.270 209.567.574 
+ Các công cụ tài chính phái sinh và các nghĩa vụ tài chính khác 70.098 - 14.262 215.182 215.182 
+ Vốn tài trợ. ủy thác đầu tư. cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro 2.927.741 3.045.666 3.043.492 3.037.163 3.037.163 
+ Phát hành giấy tờ có giá 9.793.000 14.927.000 25.013.063 34.332.257 42.996.032 
+ Các khoản nợ khác 3.873.226 4.595.362 5.004.085 6.900.216 8.073.253 
Tổng nợ phải trả 174.575.165 199.229.266 209.096.146 294.423.432 347.959.349 
+ Vốn 11.852.342 11.852.342 11.693.415 16.211.085 16.211.085 
+ Dự phòng 453.708 775.800 1.248.389 1.847.081 2.628.103 
+ Chênh lệch tỷ giá - - - - - 
+ Chênh lệch định giá lại tài sản - - - - - 
+ Lợi nhuận chưa phân phối 1.769.506 3.007.022 6.130.768 4.938.967 9.364.761 
Tổng vốn chủ sở hữu 14.075.556 15.635.164 19.072.572 22.997.133 28.203.949 
Lợi ích thuộc cổ đông thiểu số 683.550 1.192.976 1.308.544 1.706.692 2.167.233 
Tổng nợ phải trả. vốn chủ sở hữu và lợi ích thuộc cổ đông thiểu số 189.334.271 216.057.406 229.477.262 319.127.257 378.330.531 
      

Tăng trưởng      

Huy động 14,0% 9,7% 5,6% 38,4% 20,9% 
Tín dụng 27,1% 17,8% 18,8% 21,9% 19,8% 
Tổng tài sản 26,0% 14,1% 6,2% 39,1% 17,9% 
Vốn chủ sở hữu 51,1% 11,1% 22,0% 20,6% 22,6% 
Thu nhập lãi thuần 35,7% 20,5% 27,5% 22,1% 18,1% 
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 38,5% 25,8% 20,6% 21,0% 20,3% 
Chi phí hoạt động 24,3% 9,1% 14,4% 21,5% 19,1% 
Lợi nhuận trước thuế 110,6% 65,7% 25,3% 15,9% 22,8% 
Lợi nhuận sau thuế 113,7% 63,8% 25,6% 15,6% 21,8% 

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

Thu nhập lãi thuần 6.347.300 7.645.693 9.746.555 11.897.705 14.055.186 
Thu nhập ngoài lãi 1.158.519 1.794.662 1.641.433 1.881.730 2.527.863 
TỔNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 7.505.819 9.440.355 11.387.988 13.779.435 16.583.049 
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG (4.072.277) (4.441.456) (5.080.492) (6.172.829) (7.349.528) 
Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng 3.433.542 4.998.899 6.307.496 7.606.606 9.233.521 
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (1.016.760) (994.271) (1.289.083) (1.788.385) (2.085.838) 
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 2.416.782 4.004.628 5.018.413 5.818.221 7.147.684 
Thuế thu nhập doanh nghiệp (462.375) (803.117) (998.079) (1.171.348) (1.489.537) 
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 1.954.407 3.201.511 4.020.334 4.646.873 5.658.147 
Lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số (207.920) (359.426) (415.568) (398.147) (451.331) 
LỢI NHUẬN RÒNG  1.746.487 2.842.085 3.604.766 4.248.726 5.206.816 
Cổ tức tiền mặt (đồng) 14.348 15.938 19.560 14.429 17.696 
      

Nhu cầu vốn      

Hệ số an toàn vốn- CAR 13,4% 12,1% N,a N,a N,a 
Vốn CSH/Tổng tài sản 7,4% 7,2% 8,3% 7,2% 7,5% 
Vốn CSH/Tổng tín dụng 13,5% 12,7% 13,0% 12,9% 13,2% 
      

Chất lượng tài sản      

Tỷ lệ nợ xấu 1,52% 1,53% 1,36% 1,32% 1,44% 
Tỷ lệ dự phòng nợ xấu 73,3% 71,1% 81,4% 82,1% 85,6% 
      

Hệ số về quản lý      

Tỷ lệ chi phí/thu nhập - CIR 54,3% 47,0% 44,6% 44,8% 44,3% 
Lãi thuần từ HĐKD trên mỗi nhân viên 547 658 722 794 869 
Lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên 176 279 318 335 374 
Lãi thuần từ HĐKD trên mỗi chi nhánh/PGD 31.274 33.124 37.709 43.196 49.354 
Lợi nhuận trước thuế trên mỗi chi nhánh/PGD 10.070 14.051 16.617 18.239 21.273 
      

Lợi nhuận      

Hệ số chênh lệch lãi thuần - NIM 4,1% 4,1% 4,74% 4,62% 4,32% 
Thu nhập ngoài lãi/Lãi thuần từ HĐKD 15,4% 19,0% 14,4% 13,7% 15,2% 
ROA - trung bình 1,2% 1,6% 1,8% 1,7% 1,6% 
ROE - trung bình  15,8% 19,1% 20,8% 20,2% 20,3% 
      

Thanh khoản      

Tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động - LDR 80,2% 86,1% 96,9% 85,3% 84,5% 

Nguồn: Công ty, SSI dự báo 
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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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Nguyễn Trọng Đình Tâm  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA   
Chuyên viên phân tích  Chuyên viên phân tích cao cấp   
tamntd@ssi.com.vn  

 tuntt@ssi.com.vn 
  

SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718    
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang   
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp   
Chuyên viên phân tích cao cấp  tranglh@ssi.com.vn  

  
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
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