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Nguyễn Thị Thùy Linh 

linhntt1@ssi.com.vn 
+84 – 24 3936 6321 ext. 8179 
 
Ngày 15/04/2021  

NGÀNH NGÂN HÀNG 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 859 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 19.827 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 1.075 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 19,1/5,7 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 12.020.150 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

8,03 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 185,24 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 4,91 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 8,39 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quay lại đà tăng trưởng nhanh 

Tóm tắt quan điểm đầu tư: LPB đã công bố kết quả kinh doanh năm 2020, trong đó tổng thu 
nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (+19,4% so với 
cùng kỳ) và 2,4 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ). Trong năm 2020, chất lượng tài sản được 
cải thiện: tất cả trái phiếu VAMC hiện đã được xử lý hết và tỷ lệ chi phí dự phòng bao nợ xấu cải 
thiện lên gần 90%. Tuy nhiên, do ngân hàng không công bố khá nhiều thông tin nên chúng tôi 
duy trì quan điểm KHÔNG KHUYẾN NGHỊ đối với ngân hàng trong thời điểm hiện tại. 

Bảng: Tóm tắt bảng cân đối kế toán  

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

% QoQ 
Tổng VCSH 14.232 12.580 13,1% 13.765 3,4% 
Tổng tài sản 242.343 202.058 19,9% 211.978 14,3% 
Cho vay khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) 177.024 140.883 25,7% 159.557 10,9% 
Tiền gửi khách hàng (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) 206.777 165.003 25,3% 184.008 12,4% 
Tỷ lệ nợ xấu (Thông tư 02) 1,43% 1,57%  1,64%  

Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) 89,63% 77,70%  73,23%  

LDR n/a 77,58%  n/a  

CAR (Basel II) n/a 8,58%  n/a  

Vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn 28,20% 32,66%  n/a  

BVPS 13.243 14.164    

Nguồn: LPB, SSI Research 

Bảng: Tóm tắt báo cáo kết quả kinh doanh 

(tỷ đồng) 4Q20 4Q19 %YoY 2020 2019 %YoY 
Thu nhập lãi ròng 2.003 1.562 28,2% 6.720 6.061 10,9% 
Thu nhập ròng ngoài lãi 568 203 180,2% 1.051 446 135,8% 
Tổng thu nhập hoạt động 2.572 1.765 45,7% 7.771 6.507 19,4% 
Chi phí hoạt động -1.509 -1.241 21,6% -4.645 -4.032 15,2% 
Tỷ lệ Chi phí trên thu nhập (CIR) 58,7% 70,3%  59,8% 62,0%  

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng -378 -122 210,2% -699 -436 60,6% 
Lợi nhuận trước thuế 685 403 70,2% 2.427 2.039 19,0% 
NIM 3,79% 3,39%  3,23% 3,45%  

Chi phí tín dụng 0,90% 0,35%  0,44% 0,34%  

ROAA 0,82% 0,58%  0,73% 0,74%  

ROAE 13,33% 9,30%  12,07% 12,21%  

Nguồn: LPB, SSI Research 

 

KHÔNG KHUYẾN NGHỊ 
Giá hiện tại: 18.450 đồng/cp 

 

 

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB: HOSE) 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
mailto:linhntt1@ssi.com.vn
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Diễn biến chính của LPB trong năm 2020 

Tăng trưởng tín dụng mạnh: LPB đạt mức tăng trưởng +25,7% so với cùng kỳ, một trong những mức cao nhất 
trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi (chỉ sau TPB và VIB). Tín dụng được đẩy mạnh trong Q4/2020, chiếm 
48,3% trong tổng tăng trưởng tín dụng. 

Các ngành có mức tăng trưởng mạnh nhất bao gồm bán buôn và bán lẻ (+100% so với cùng kỳ), cho vay tiêu 
dùng (+23,5% so với cùng kỳ), khoa học và công nghệ (+717% so với cùng kỳ) và giáo dục đào tạo (+308% 
so với cùng kỳ). Trong khi đó, tỷ lệ cho vay đối với các ngành có tính chu kỳ bao gồm bất động sản, xây dựng và 
khách sạn giảm đáng kể -21% so với cùng kỳ, giảm tỷ trọng từ 30,2% trong tổng dư nợ năm 2019 xuống 19% 
trong năm 2020. 

NIM bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19: NIM ở mức thấp trong 6 tháng đầu năm 2020, khi lợi suất cho vay 
giảm trước khi phục hồi vào 6 tháng cuối năm 2020. Trong cả năm 2020, NIM đạt mức 3,23%, giảm -22 bps so 
với cùng kỳ. Cụ thể như sau: 

• Chi phí vốn đạt 5,5%/năm, -43 bps so với cùng kỳ. Mức giảm chi phí vốn tương đương mức giảm trung bình 
ngành. Tuy nhiên, chi phí vốn của LPB vẫn cao hơn nhiều so với phạm vi nghiên cứu của chúng tôi (trung 
bình 4,24%/năm), tiếp tục đứng thứ 3 sau SHB (5,97%) và VPB (5,92%). Kết quả này là nhờ:  

✓ Tỷ lệ CASA giảm trong 4 năm vừa qua, ở mức 14,6% trong năm 2020, thấp hơn mức trung bình ngành 
là 22,2%. Đây là kết quả của cơ cấu tiền gửi điển hình, bao gồm 61% từ khách hàng cá nhân vốn thường 
gửi tiền có kỳ hạn. Ngoài ra, cổ đông chiến lược trong nước là VNPost đã giảm tiền gửi CASA tại LPB và 
mức lãi suất tiền gửi trả cho VNPost cũng ngày càng gia tăng. 

✓ Tiền gửi trung và dài hạn và chứng chỉ tiền gửi tăng +50% so với cùng kỳ. LPB đã hoàn thành việc phát 
hành 3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Cấp 2 để cải thiện CAR, vốn chỉ ở mức 8,58% trong năm 2019 – không 
cao hơn nhiều so với mức tối thiểu là 8%. Trong số trái phiếu Cấp 2 được phát hành, 2,5 nghìn tỷ đồng 
là trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 500 tỷ đồng là trái phiếu kỳ hạn 10 năm. 

• Lợi suất tài sản giảm -65 bps so với cùng kỳ xuống 8,59%. Lợi suất tài sản giảm thấp hơn nhiều so với bình 
quân ngành (-49 bps), có thể do tỷ trọng cho vay cao đối với ngành bất động sản, xây dựng, khách sạn bị 
ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ngân hàng không công bố tổng số khoản vay đang được tái cơ cấu 
theo Thông tư 01, nhưng chúng tôi ước tính là khá nhiều. 

Tóm lại, NII tăng +10,9% so với cùng kỳ đạt 6,72 nghìn tỷ đồng, chiếm 86,5% trong tổng thu nhập hoạt động. 

Thu nhập ngoài lãi tăng 135,8% so với cùng kỳ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 13,5% trong tổng thu nhập 
hoạt động. Năm 2020 là năm thứ 2 liên tiếp LPB đạt thu nhập ngoài lãi dương. Trong năm 2020, động lực chính 
của tăng trưởng thu nhập ngoài lãi là thu nhập phí thuần (627 tỷ đồng, +59,3% so với cùng kỳ), thu nhập từ kinh 
doanh chứng khoán và ngoại hối (234 tỷ đồng, gấp hơn 16 lần so với cùng kỳ), và thu từ nợ xấu đã xóa (135 tỷ 
đồng, +149% so với cùng kỳ). Kể từ năm 2019, LPB không ghi nhận chi phí lớn cho nhà ở xã hội ở vùng sâu 
vùng xa, giúp nâng thu nhập ngoài lãi.  

 

 

 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Biểu đồ: Cơ cấu sở hữu của LPB Biểu đồ: Số dư tiền gửi của VNPost giảm (tỷ đồng) và lãi suất tiền 
gửi tăng (%) 

  

Nguồn: Công ty & SSI Research  

Biểu đồ: NIM của LPB (%) Biểu đồ: Tỷ lệ CASA và CIR của LPB (%) 

  

Nguồn: Công ty & SSI Research  

Chất lượng tài sản cải thiện: Trong Q2/2020, LPB đã xử lý 184 tỷ đồng số dư trái phiếu VAMC ròng, tương đương 
0,13% tổng dư nợ. Do đó, tỷ lệ nợ xấu kết hợp giảm xuống 1,43% từ 1,57% trong năm 2019. Tỷ lệ dự phòng bao 
nợ xấu bao gồm trái phiếu VAMC cũng tăng lên gần 90%, từ mức 77,7% trong năm 2019. 

Như đã đề cập trước đó, tổng dư nợ cho vay đối với các ngành có rủi ro bao gồm bất động sản và xây dựng giảm 
từ 30,2% trong năm 2019 xuống 19% trong năm 2020. 
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Biểu đồ: Số dư nợ xấu (tỷ đồng) và tỷ lệ nợ xấu (%) Biểu đồ: Chi phí tín dụng và tỷ lệ LLC kết hợp (%) 

  

Nguồn: Công ty & SSI Research  

Tái cơ cấu vốn: Trong năm 2020, LPB đã giảm chi phí vốn bằng cách làm mới các khoản nợ phải trả với lãi suất 
hiện hành thấp kỷ lục. Ví dụ, Ngân hàng đã phát hành 3,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất 
7,35%/năm. Đồng thời, LPB đã mua lại 1 nghìn tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã phát hành trong năm 2015 
với mức lãi phải trả 9%/năm. 

LPB cũng tăng vốn điều lệ thêm 21% thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Tại ĐHCĐ năm 
2020, LPB đã phê duyệt phát hành 5% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng vẫn chưa thực hiện. 

Có tin đồn rằng Chủ tịch của Tập đoàn Thaiholding (THD: HOSE) đã mua cổ phần của ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn 
chưa có thông tin xác nhận chính thức từ ngân hàng. Cũng có thông tin cho rằng VNPost sẽ thoái vốn tại LPB 
trong những năm tới. 

Biểu đồ: Chỉ số sinh lời (%) 

 

Nguồn: Công ty & SSI Research  
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Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2021: 

Chúng tôi ước tính LPB sẽ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong Q1/2021, tăng +74% so với cùng kỳ. 
Ngân hàng cho biết kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đặt ở mức 3,2 nghìn tỷ đồng, +32% so với cùng kỳ. 
Nếu LPB đạt được kế hoạch này, chúng tôi ước tính BVPS 2021 ở mức 15.301 đồng. Với mức giá 18.450 đồng/cp, 
LPB giao dịch với hệ số P/B 2021 là 1,2x, thấp hơn mức bình quân ngành là 1,7x. 

Rủi ro: Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành cao hơn ước tính. 

Yếu tố hỗ trợ: 

• Được UBCKNN đưa vào danh sách cho vay ký quỹ. 

• Phát hành mới 5% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài. 

• Được đưa vào Chỉ số VNDiamond và VNFinLead trong lần đánh giá tiếp theo vào tháng 10/2021. 

 

 

  

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

 

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     
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