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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): 41.394 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 1.804 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 23,85/8,9 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 30.619.730 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

26,67 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ 
đồng) 614,94 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 10,46 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

Tỷ lệ sở hữu ban lãnh đạo (%) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

Được thành lập vào năm 1991, Ngân hàng thương mại cổ 
phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank hoặc STB) là một 
trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của 
Việt Nam. Sacombank niêm yết trên sàn HOSE vào tháng 
7/2006. Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản đạt 
292.542 tỷ đồng với mạng lưới gồm 563 chi nhánh. Bên 
cạnh đó, STB cũng có chi nhánh tại Lào và Campuchia, 
điều này giúp STB trở thành một trong những ngân hàng 
có mạng lưới rộng nhất trong các ngân hàng tư nhân. 

 

 
CẬP NHẬT ĐHCĐ 

Tốc độ giải quyết tài sản có vấn đề dự kiến vượt kế 
hoạch 

Sau khi tham dự ĐHCĐ của STB vào ngày 23/4/2021, chúng tôi đã quyết định nâng khuyến 
nghị đối với cổ phiếu STB lên KHẢ QUAN, cùng với giá mục tiêu 1 năm là 26.949 đồng/cổ 
phiếu (trước đây là 24.300 đồng) - tương ứng với tiềm năng tăng giá là 20%. Chúng tôi đánh 
giá khá tích cực về tốc độ giải quyết tài sản có vấn đề của STB. Chủ tịch HĐQT tự tin rằng 
STB sẽ xóa tất cả tài sản có vấn đề vào năm 2022, tức là trước 3 năm so với kế hoạch tái 
cơ cấu STB và trước 1 năm so với kế hoạch mà Chủ tịch đã đề ra trong ĐHCĐ năm trước. 
Trong khi đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì ổn định, áp lực không đáng kể về chất 
lượng tài sản (nợ xấu ở mức 1,7%; các khoản vay tái cơ cấu theo Thông tư 01 là 0,2%) và 
tăng trưởng lợi nhuận ròng năm 2021 tương đối tốt (+20% so với cùng kỳ). Giai đoạn khó 
khăn nhất của STB đã qua và việc giải quyết tài sản có vấn đề đang đi đúng hướng. 

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: 

• Việc đấu giá Khu công nghiệp Phong Phú và các tài sản khác không đúng tiến độ; 

• Việc bán cổ phiếu STB cầm cố tại VAMC không đúng tiến độ; 

• Cơ cấu cổ đông mới có thể không thực hành quản trị công ty tốt, với tầm nhìn và chiến 
lược không phù hợp. 

Yếu tố hỗ trợ tăng giá 

• Các tài sản có vấn đề được xử lý với tốc độ nhanh hơn và với giá tốt hơn dự kiến. 

• Các cổ đông mới có chuyên môn trong ngành ngân hàng, có tầm nhìn và chiến lược dài 
hạn tốt, có thể giúp ngân hàng chuyển mình mạnh mẽ. 

 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 26.949 đồng/cp 
Giá hiện tại: 22.550 đồng/cp 

 

 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSE) 
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Các điểm chính 

Tăng trưởng lợi nhuận tốt trong năm 2021. Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 4 nghìn tỷ đồng 
(+19,8% so với cùng kỳ), dựa trên mức tăng trưởng huy động và tín dụng đều ở mức +9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ 
nợ xấu sẽ được kiểm soát ở mức dưới 2%. Kế hoạch cổ tức tùy vào sự chấp thuận của NHNN do STB đang trong 
quá trình tái cơ cấu và không được chia cổ tức. 

Bảng: Kế hoạch tại ĐHCĐ (tỷ đồng) 

 
2019 2020 2021 % YoY 

Tổng tài sản 453.581 492.516 533.300 8% 
Tiền gửi 410.334 439.116 485.500 9% 

Tiền gửi từ khách hàng 400.844 427.972 478.300 12% 
Tín dụng 296.030 340.268 372.000 9% 
Lợi nhuận trước thuế 3.217 3.339 4.000 20% 
Tỷ lệ nợ xấu 1,94% 1,70% <2%  

CAR (Thông tư 36 cho năm 2021, Thông tư 41 
cho năm 2020) 

11,53% 9,53%   

LDR 70,78% 75,68%   

Nợ ngắn hạn cho vay trung và dài hạn 35,02% 27,18%   

Cho vay với lãi suất ưu đãi  8.300   

Dư nợ tái cơ cấu  700   

Việc giải quyết tài sản có vấn đề sẽ hoàn thành vào năm 2022 – vượt 3 năm so với kế hoạch tái cơ cấu nhưng 
phụ thuộc nhiều vào việc bán cổ phiếu STB cầm cố tại VAMC. Ngân hàng đã xử lý 46,5 nghìn tỷ đồng tài sản 
có vấn đề trong giai đoạn 2017-2020. STB hiện còn 39,3 nghìn tỷ đồng tài sản có vấn đề, với tài sản đảm bảo 
như sau: 

• Trái phiếu VAMC trị giá 13 nghìn tỷ đồng, với tài sản thế chấp là 3,5 nghìn tỷ đồng bất động sản đang được 
bán đấu giá và Khu công nghiệp Phong Phú đang chờ kết luận thanh tra với giá trị khoảng 7,6 nghìn tỷ đồng. 
Việc đấu giá Phong Phú đã bị chậm trễ hơn hai năm. Ngân hàng kỳ vọng sẽ sớm có quyết định của chính 
quyền trong tương lai gần. Theo đó, ngân hàng có thể bán tài sản này vào năm 2021. 

• Khoản vay gốc 10 nghìn tỷ đồng liên quan tới trái phiếu VAMC, cùng 11,7 nghìn tỷ đồng lãi phát sinh, với 
tài sản thế chấp là 586 triệu cổ phiếu STB cầm cố tại VAMC (32,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành), dự 
kiến hoàn thành vào năm 2022. Ngân hàng muốn mua lại khoản nợ gốc từ VAMC, sau đó bán cổ phiếu STB 
để thu hồi cả gốc và lãi. Tuy nhiên, quy trình này vẫn cần Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để thu hồi đủ tiền 
gốc, tiền lãi và phí phạt, cổ phiếu STB phải được bán với giá khoảng 33.000 - 34.000 đồng/cổ phiếu (cao 
hơn 51% so với giá thị trường hiện tại). 

• 1 nghìn tỷ đồng lãi dự thu và 2,7 nghìn tỷ đồng phải thu khác. Theo quan điểm của chúng tôi, các tài sản 
này sẽ được xóa thông qua trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và ngân hàng có đủ năng lực để thực hiện vào 
năm 2021. 

Việc bán cổ phiếu STB đã cầm cố là vấn đề quan trọng nhất đối với quá trình xử lý tài sản có vấn đề của STB. 
Người mua số cổ phiếu này sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của STB và có thể xác định hướng đi dài hạn của ngân 
hàng (do đó chúng tôi đánh giá việc này vừa là yếu tố hỗ trợ tăng giá tiềm năng, cũng có thể có rủi ro giảm giá). 

Kết quả kinh doanh Q1/2021. Tổng tài sản và tăng trưởng tín dụng lần lượt tăng +3,5% và +5,8% so với đầu 
năm. Thu nhập phí ròng tăng mạnh, đạt trên 1.200 tỷ đồng (+66% so với cùng kỳ). Xử lý nợ xấu đang được tiến 
hành, với tổng giá trị 2,2 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1 nghìn tỷ đồng (+1,2% so với cùng 
kỳ). Chúng tôi tin rằng ngân hàng vẫn ưu tiên trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu, thay vì theo đuổi tốc độ tăng 
trưởng nhanh. 
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Ước tính và định giá 

Chúng tôi ước tính STB sẽ đạt 4,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (cao hơn 10% so với kế hoạch tại ĐHCĐ), 
do chúng tôi giả định tăng trưởng cho vay của ngân hàng cao hơn (+14% so với kế hoạch là 9%). Tăng trưởng 
cũng được thúc đẩy nhờ việc trích lập dự phòng ít hơn cho tài sản có vấn đề, ở mức 3,7 nghìn tỷ đồng (so với 5,6 
nghìn tỷ đồng trong năm 2020). 

Chúng tôi sử dụng phương pháp thặng dư tiền gửi và P/B để định giá cổ phiếu STB. Theo kịch bản cơ sở của 
chúng tôi, Khu công nghiệp Phong Phú và các tài sản khác sẽ được bán thành công với mức chiết khấu 20% so 
với giá ban đầu, và cổ phiếu STB được bán với mức giá thị trường hiện tại (22.450 đồng/cp).  

Giá mục tiêu của cổ phiếu STB là 26.949 đồng/cp (+20% so với giá hiện tại) và 31.616 (+40% so với giá hiện 
tại) theo từng kịch bản đề cập ở trên. 

Bảng: Giá mục tiêu đối với cổ phiếu STB theo các kịch bản 

 Chiết khấu so với giá ban đầu 
  0% 5% 10% 15% 20% 25% 

Giá bán 586 triệu cổ phiếu STB 

20.000 26.549 26.499 26.454 26.404 26.354 26.304 
22.000 26.874 26.824 26.779 26.729 26.679 26.629 
24.000 28.130 28.080 28.035 27.985 27.935 27.885 
26.000 28.455 28.405 28.360 28.310 28.260 28.210 
28.000 29.710 29.660 29.615 29.565 29.515 29.465 
30.000 30.035 29.985 29.940 29.890 29.840 29.790 
32.000 31.291 31.241 31.196 31.146 31.096 31.046 
34.000 31.616 31.566 31.521 31.471 31.421 31.371 

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

Bảng: Giải quyết nợ xấu (tỷ đồng) 

 2017 2018 2019 2020 Tổng 2017-20 Còn lại 
Tài sản có vấn đề được xử lý 15.365 10.572 12.409 8.200 46.546 39.332 

- Thu, bán tài sản thế chấp 15.341 8.602 8.009 2.567 34.519 28.186 
- Dự phòng 24 1.970 4.400 5.633 12.027 11.146 

Thoái thu lãi  2.081 4.030 2.747   

Dự phòng tài sản khác (trong chi phí dự phòng)  -85 247 828   

Dự phòng các khoản phải thu (trong OPEX)  74 139 1.426   

Bảng: Cơ cấu tài sản có vấn đề (tỷ đồng) 

 2017 2018 2019 2020 
Tổng tài sản có vấn đề 82.781 68.048 56.123 46.015 

Nợ Nhóm 1 7.613 - - - 
VAMC 43.267 40.233 33.647 27.322 
Lãi dự thu 20.990 18.908 14.878 12.891 
Các khoản phải thu (không bao gồm Đức Hòa Long An) 10.403 8.673 7.598 5.802 
Khác 508 234 - - 

Dự phòng tích lũy 2.463 3.040 4.802 7.452 
VAMC 1.949 2.570 3.936 4.369 
Các khoản phải thu 513 471 866 3.083 

Tổng tài sản có vấn đề ròng (sau dự phòng) 80.318 65.008 51.321 38.563 
VAMC 41.317 37.664 29.711 22.953 
Lãi dự thu 20.990 18.908 14.878 12.891 
Các khoản phải thu (không bao gồm Đức Hóa Long An) 9.890 8.202 6.733 2.719 

Bảng: Tài sản đảm bảo cho tài sản có vấn đề 

 Diện tích (m2) Giá bán (tỷ đồng) 
Tài sản thế chấp được bán  3.526 

27 hồ sơ đền bù tại P6 Q8 TPHCM thuộc KDC Bảo Hưng 20.803 
640 

Thửa 464, 544 tờ bản đồ 2, Phường 6, quận 8 12.669 
Thửa 2149, tờ bản đồ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. HCM 52.976 398 
245/61B Hòa Bình, Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. HCM 6.327 397 
36/70 D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 6.382 377 
41 Ngô Quyền và 136 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, TP. HCM 2.207 277 
4/10A Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng 9.165 400 
281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. HCM 614 122 
BĐS 406, Tờ bản đồ 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh 6.878 28 
34 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, TP. HCM 407 257 
Xi Grand Court – 870m2 sàn TTTM tầng 5 870 49 
Xi Grand Court – Tầng hầm B1 13.258 362 
Xi Grand Court –2243,96 m2 sàn TTTM Tầng 7 2.244 126 
Xi Grand Court - 19 căn hộ 1.453 94 

Tài sản đảm bảo đang được thanh tra  7.600 
KCN Phong Phú, Bình Chánh, TP. HCM  7.600 

586 triệu cổ phiếu STB (giả định bằng tổng số tiền gốc và lãi)  22.891 
Tổng cộng   34.017 
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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     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Chiến lược thị trường  Phân tích cổ phiếu KHCN  Dữ liệu 
Nguyễn Lý Thu Ngà  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
nganlt@ssi.com.vn  

 thanhntk@ssi.com.vn 
 tanntk@ssi.com.vn 

SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
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    
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