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Thông số cơ bản 
Giá 21.300 
Vốn hóa (tỷ VND) 22.890 
Số lượng CP lưu hành 1.074.639.000 
KLGD TB 3T 12.956.380 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 221,20 
P/E 10,16 
P/B 1,61 
Sở hữu NN 8% 
Sở hữu NĐTNN 5% 
Room NĐTNN 0% 
Free-float 87,5% 

 
Biến động giá cổ phiếu 

 
P/E so sánh 

 
 

 

 

Cập nhật Đại hội Cổ đông 

Quan điểm đầu tư: Ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ vào 
năm 2021 ngay cả khi chỉ tiêu này đã tăng cao trong năm 2020, kết thúc hai 
năm liên tiếp 2018-2019 tăng trưởng chậm do giải quyết nợ xấu và hệ số CAR 
thấp. LPB đã công bố kế hoạch tăng vốn đầy tham vọng năm 2021, bao gồm 
việc phát hành vốn mới  với quy mô lớn. Chất lượng tài sản cải thiện nhờ xử lý 
hết trái phiếu VAMC và tỷ lệ LLC tăng. Do mảng dịch vụ thu phí chưa phát triển 
và CASA thấp, LPB có nhiều dư địa để tận dụng mạng lưới rộng lớn để mở rộng 
ngân hàng bán lẻ. Với giá 21.500 đồng/ cổ phiếu, LPB đang giao dịch ở mức 
BVPS 2021 là 1,4 lần so với mức trung bình toàn hệ thống và trung bình các 
ngân hàng tư nhân lần lượt là 1,7 lần và 1,5 lần. Chúng tôi không đưa ra khuyến 
nghị đối với cổ phiếu do ngân hàng hạn chế công bố thông tin. 

(tiếp trang 2) 
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LienViet Post Bank vừa tổ chức ĐHCĐ năm 2021, sau đây là những nội dung chính từ sự kiện: 

KQKD năm 2020: LPB công bố KQKD năm 2020 mạnh mẽ, với thu nhập hoạt động và LNTT 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). Thông tin chi tiết có 
trong báo cáo của chúng tôi tại đây. 

Tăng trưởng tín dụng đạt 25,7% so với cùng kỳ, trong đó 65% mức tăng thuộc về khách hàng bán lẻ. Chúng tôi 
ước tính cho vay bán lẻ chiếm 25,2% tổng tín dụng, thấp hơn nhiều so với các ngân hàng tư nhân khác. 

Năm 2020, LPB đã phát hành 17,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi - bao gồm 2,8 nghìn tỷ đồng 
trái phiếu cấp 2 để cải thiện hệ số CAR. Hệ thống 613 phòng giao dịch bưu điện đóng vai trò quan trọng trong 
việc huy động vốn, nâng tổng nguồn vốn huy động qua bưu điện tăng 10,4% so với cùng kỳ lên 65,5 nghìn tỷ 
đồng và chiếm 31,7% tổng nguồn vốn huy động từ khách hàng. Nguồn vốn huy động qua các kênh trực tuyến 
tăng đáng kể + 70% so với cùng kỳ. 

Doanh thu bán bảo hiểm tăng mạnh + 40% so với cùng kỳ. 

Tháng 10/2020, LPB ra mắt ứng dụng LienViet24h và áp dụng phương thức định danh khách hàng trực tuyến 
(eKYC), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược số hóa của ngân hàng. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2021: 

LPB đặt kế hoạch năm 2021 như sau: 

Chỉ tiêu (tỷ đồng. %) 2019A 2020A % YoY 2021P % YoY 
Tổng tài sản 202.058 242.343 19,9% 282.600 16,6% 
Vốn điều lệ 8.881 10.746 21,0% 15.700 46,1% 
Cho vay khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) 140.883 177.024 25,7% 213.020 20,3% 
Tiền gửi khách hàng (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) 165.003 206.777 25,3% 237.770 15,0% 
Thu nhập từ phí thuần 393 627 59,3% 880 40,4% 
Lợi nhuận trước thuế 2.039 2.427 19,0% 3.200 31,9% 
Cổ tức (%. bằng cổ phiếu) 10% 12,0%  10,0%  

LPB ước tính nâng cấp 120 bưu cục thành phòng giao dịch, nâng tổng số phòng giao dịch lên 676 (76 chi 
nhánh và 600 phòng giao dịch). 

Tháng 2/2017, LPB đã ký hợp đồng bancassurance độc quyền với Dai-ichi Life. Hợp đồng này sẽ hết hạn vào 
tháng 2/2022 và ngân hàng đang tìm kiếm đối tác thay thế. Trong những năm qua, LPB đã mở rộng mạng lưới 
và đào tạo nhân viên bán bảo hiểm. Ngân hàng đã áp dụng mô hình bán hàng trực tiếp thay vì bán hàng gián 
tiếp. Hoa hồng bán bảo hiểm năm 2021 ước tính đạt 700 tỷ đồng, cao hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. 

Phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2020: Sau khi phân bổ vào các quỹ bắt buộc, 303 tỷ đồng sẽ được phân bổ 
vào quỹ khen thưởng và phúc lợi, tương đương 16,3% LNST năm 2020. Tỷ lệ này của LPB thuộc Top cao nhất 
trong số các ngân hàng tư nhân những năm gần đây. Điều này làm giảm ROAE 2020 từ 13,9% xuống 11,63%. 

Ngoài ra, Ngân hàng sẽ sử dụng 1,29 nghìn tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%, để huy động vốn. 

Tăng vốn: 

Hệ số CAR theo Basel II ở mức 8,58% vào năm 2019 và cải thiện lên 10,81% vào năm 2020 nhờ lợi nhuận ở 
mức tốt và ngân hàng tăng huy động vốn cấp 2. Tỷ lệ vốn cấp 1 (CAR) chỉ là 8,75% trong năm 2020. 

LPB có kế hoạch tăng 46% YoY vốn điều lệ vào năm 2021 lên 15,7 nghìn tỷ đồng để tăng vốn cấp 1. Cụ thể, 
con số này bao gồm 1,3 nghìn tỷ đồng (12%) cổ tức bằng cổ phiếu, 667 tỷ đồng phát hành riêng lẻ cho nhà 
đầu tư nước ngoài, 2,7 nghìn tỷ đồng từ phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 350 tỷ đồng 
phát hành cổ phiếu ESOP. 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/GDDT/Analyst_Report/Company_Note/LPB_2021.04.15_SSIResearch.pdf
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Bảng: Kế hoạch tăng vốn năm 2021 

  Đầu kỳ Phần vốn tăng % tỷ lệ Cuối kỳ 
Bước 1 Trả cổ tức cổ phiếu, 12% 10,746,389 1,289,566.70 12.0% 12,035,956 
Bước 2 Phát hành riêng lẻ cho NĐTNN 12,035,956 667,253 5.5% 12,703,209 
Bước 3 Phát hành quyền mua cổ phiếu và ESOP 12,703,209    
 Phát hành quyền mua cổ phiếu  2,650,000 20.9% 15,353,209 
 ESOP  350,000 2.755% 15,703,209 
2021 – Số dư cuối kỳ 15,703,209 4,956,819   

Nguồn: LPB, SSI Research 

Về việc phát hành riêng lẻ, LPB dự kiến phát hành 5,5% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài với giá tối thiểu là 
10.000 đồng/ cổ phiếu và thời gian giới hạn chuyển nhượng là một năm. 

Đối với phát hành quyền mua cổ phiếu và ESOP, giá tối thiểu là 10.000 đồng/ cổ phiếu với thời gian giới hạn 
chuyển nhượng là một năm với cổ phiếu ESOP. 

Cổ đông phổ thông hiện tại sẽ được quyền mua 23,4% quyền phát hành trước cổ tức. 

Bổ sung thành viên HĐQT mới: ĐHCĐ đã bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thụy vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. 
Ông Thụy hiện chính thức nắm giữ ~3% cổ phần LPB. Ông từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thai Group 
(THD: HSX) và Chủ tịch HĐQT CTCP Enclave Phú Quốc. 

Theo Tổng Giám đốc của LPB, ông Thụy cũng từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại nhiều tập đoàn lớn 
hoạt động trên nhiều lĩnh vực như tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, xây dựng, năng lượng, xi 
măng, ... LPB mong muốn ông Thụy sẽ giúp mở rộng cơ sở khách hàng và hoạt động kinh doanh của Ngân 
hàng. 

Cập nhật KQKD 2021: 

Bảng: Tóm tắt bảng cân đối kế toán 

(tỷ đồng) 1Q 2021 2020 % YoY 
Tổng VCSH 15.109 14.232 6,2% 
Tổng tài sản 245.208 242.343 1,2% 
Cho vay khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) 183.137 177.024 3,5% 
Tiền gửi khách hàng (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) 206.295 206.777 -0,2% 
Tỷ lệ nợ xấu (Thông tư 02) 1,43% 1,43%  

Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) 94,5% 89,6%  

LDR 81,9% 79,9%  

Nguồn: LPB, SSI Research 

Bảng: Tóm tắt báo cáo kết quả kinh doanh 

(tỷ đồng) 1Q 2021 1Q 2020 %YoY  
Thu nhập lãi ròng 2.051 1.438 42,7% 
Thu nhập ròng ngoài lãi 298 57 421,3% 
Tổng thu nhập hoạt động 2.349 1.495 57,1% 
Chi phí hoạt động (1.027) (929) 10,6% 
Tỷ lệ Chi phí trên thu nhập (CIR) 43,7% 62,1% -29,6% 
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (210) 37 -662,7% 
Lợi nhuận trước thuế 1.112 604 84,2% 
NIM 3,62% 3,04%  

Chi phí tín dụng 0,48% -0,10%  

ROAA 1,45% 0,96%  

ROAE 24,6% 15,1%  

Nguồn: LPB, SSI Research 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý 1/2021 đạt hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng + 84,2% so với cùng kỳ, hoàn 
thành 35% kế hoạch năm. Điều này là nhờ tăng trưởng tín dụng và huy động tương ứng là 3,5% QoQ / 26,5% 
YoY và + 0,9% QoQ / 22,3% YoY. Tăng trưởng tín dụng cao hơn mức trung bình toàn hệ thống là 2,9% so với 
đầu năm. 

NIM cải thiện +59 bps so với cùng kỳ lên 3,62%, do chi phí huy động giảm -98 bps so với cùng kỳ và LDR 
tăng, mặc dù lợi suất tài sản giảm -33 bps so với cùng kỳ. Do đó, thu nhập lãi tăng mạnh +42,7% so với cùng 
kỳ lên 2,1 nghìn tỷ đồng. CASA giảm -34% so với đầu năm với tỷ lệ CASA giảm từ 14,6% năm 2020 xuống 
9,6% năm 2021. 

Thu nhập ngoài lãi (non-NII) đạt 298 tỷ đồng, tăng +421% YoY so với mức thấp trong Q1/2020. Điều này là 
nhờ thu nhập từ phí thuần tăng đáng kể +68% YoY và lãi kinh doanh ngoại hối là 124 tỷ đồng, so với chỉ 7 tỷ 
đồng trong Q1/2020. Thu nhập từ nợ xấu đã xóa tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ lên 63 tỷ đồng. 

Hệ số CIR đạt 43,7%, giảm mạnh so với mức trung bình 60% trong giai đoạn 2017-2020. Điều này là nhờ tỷ lệ 
chi phí nhân viên / TOI giảm còn 22% so với trung bình 30,1% trong giai đoạn 2017-2020. 

Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện. LPB trích lập dự phòng 210 tỷ đồng, giảm -44,4% so với quý trước. Tuy 
nhiên, do không phát sinh xóa nợ, LLC đã tăng lên 94,5% trong khi tỷ lệ nợ xấu không đổi ở mức 1,43%. Điều 
đáng quan ngại duy nhất là cho vay Nhóm 2 tăng, ở mức 1,2% tổng dư nợ cho vay so với 0,75% vào năm 2020. 

 

 

 

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. 
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