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Tháng Bảy 2021 

Tăng tốc số hóa bước đầu cho thấy hiệu quả 

 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (HSX: MBB) 

 
Chỉ tiêu (tỉ đồng) Q1-FY21 Q4-FY20 +/- QoQ Q1-FY20 +/- YoY 

Tổng thu nhập hoạt động 9.193 7.714 19,2% 6.339 45,0% 

LN trước thuế và DP 6.389 4.479 42,6% 4.288 49,0% 

LN sau thuế 3.553 1.931 84,0% 1.712 107,5% 

CIR (%) 37,4 38,6 -115bps 38,0 -59bps 

Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt 

Q1 2021: Lợi nhuận gấp đôi cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng cao, thu hồi nợ đã xóa 
và giảm trích lập dự phòng 

• Thu nhập lãi tăng 26,8% YoY nhờ danh mục cho vay tăng trưởng nhanh hơn danh 
mục tiền gửi, trong khi NIM đi ngang so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi tăng 
97,2% YoY với đột biến từ 1.107 tỷ đồng thu hồi nợ đã xóa, bên cạnh tăng trưởng 
mạnh trên 40% YoY trong thu nhập dịch vụ và kinh doanh ngoại hối. TOI tăng 
45% YoY. 

• Lợi nhuận trước dự phòng tăng 49% YoY do chi phí hoạt động tăng 36,7% YoY, thấp 
hơn mức tăng của TOI. Đồng thời, chi phí dự phòng giảm 13,6% YoY đã hỗ trợ cho 
LNTT nhảy vọt 109% lên 4.580 tỷ đồng, hoàn thành 35% kế hoạch năm. 

2021: Đầu tư mạnh cho CNTT khiến CIR đi ngang nhưng dự phòng giảm sẽ hỗ trợ 
LNTT tăng tích cực 

Tín dụng Q2 tăng chậm hơn Q1 do hạn chế về hạn mức tín dụng được duyệt từ đầu năm. 
NIM tương đương Q1 nhờ áp lực huy động thấp. Tổng thu nhập Q2 sẽ tăng 16,2% YoY, 
với NII tăng 21,4% YoY và thu nhập dịch vụ tăng 47,3% YoY. Chi cho phát triển ngân hàng 
số và phân bổ khấu hao của trụ sở mới khiến OPEX tăng 15,4% YoY và CIR đạt 37,3%. Nợ 
xấu được kiểm soát chặt chẽ khiến chi phí dự phòng giảm 16,2% YoY. LNTT Q2 dự báo 
tăng 30,5% YoY lên 3.814 tỷ đồng. 

Năm 2021, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng ở mức 21% trong kịch bản cơ sở. NIM 
dự báo đạt 5,01%. Theo đó, thu nhập lãi thuần dự báo tăng trưởng 25% YoY lên 25.344 tỷ. 
Thu nhập dịch vụ thuần tăng 46,5% YoY nhờ hoạt động bảo hiểm và sự phục hồi của 
mảng thanh toán.  

Về mặt chi phí, tỷ lệ CIR ước 38,6%. Nợ tái cơ cấu và tỷ lệ nợ xấu mới hình thành đang giảm 
nhanh khiến tỷ lệ nợ xấu đi ngang ở mức 1,09%, chi phí DPRR dự báo giảm 15,1% YoY.  

Do vậy, tổng TNHĐ và LNTT dự báo lần lượt tăng 26,7% YoY và 50,6% lên 34.659 tỷ và 
16.095 tỷ đồng.  

Định giá và khuyến nghị 

Hệ sinh thái quân đội và khả năng tạo sự khác biệt của MBB trong xây dựng trải nghiệm khách 
hàng sẽ giúp ngân hàng duy trì các lợi thế cạnh tranh về khả năng sinh lời, đặc biệt là trong 
cuộc đua tăng tỷ lệ CASA. Quá trình lành mạnh hóa mảng tài chính tiêu dùng sẽ phải đánh 
đổi bằng tăng trưởng chậm lại và NIM thu hẹp ở mảng này trong ngắn hạn. Đầu tư lớn cho 
năng lực cạnh tranh dài hạn cũng sẽ khiến biên lợi nhuận thu hẹp tạm thời trong giai đoạn 
2022-2023, theo ước tính của chúng tôi. Tuy nhiên, chất lượng tài sản tốt cùng với bộ đệm vốn 
dày là những yếu tố tiếp tục đảm bảo an toàn cho MBB trước các cú sốc lớn.  
Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 48.800 đồng/cổ phiếu. Nếu không chia cổ 
tức bằng tiền mặt trong 12 tháng tới, tổng mức sinh lời sẽ là 16% tính theo giá đóng cửa ngày 
8/7/2021. Chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY  đối với cổ phiếu MBB. 

TÍCH LŨY                     +16% 
Giá mục tiêu (VND) 48.800 

Giá thị trường (VND) 42.100 

Cổ tức tiền mặt (VND)*  - 

*Dự kiến trong 12 tháng tới 

Thông tin cổ phiếu  

Ngành Ngân hàng 

Vốn hóa ( tỷ đồng) 117.547 

SLCPDLH (triệu cp) 2.799 

Beta 1.2 

Free-float (%) 65,8 

Giá cao nhất 52 tuần                              42.000  

Giá thấp nhất 52 tuần                              13.226  
Khối lượng giao dịch 
bình quân (20 phiên) 

                   24.914.885  

 FY2020 Hiện tại 

EPS 2.993 3.635 

Tăng trưởng EPS (%) 15,3 44,3 

EPS điều chỉnh 2.952 3.635 

P/E 15,7 11,9 

P/B 2,5 2,4 

Tỷ suất cổ tức (%) 0,0 0,0 

ROE (%) 19,1 20,4 

Diễn biến giá 

 
Cổ đông lớn (%) 

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông 
Quân đội 14,1 

SCIC 9,3 

TCT Trực thăng Việt Nam 7,4 

TCT Tân Cảng Sài Gòn 7,1 

Giới hạn sở hữu NĐTNN còn lại (%) 1,8 

Phạm Thị Tố Tâm 
(084) 028- 6299 2006 – Ext 1530 
tam.ptt@vdsc.com.vn  
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Bảng 1: Kết quả kinh doanh Q1/2021 

(tỷ đồng) 1Q-FY20 4Q-FY20 +/-(QoQ) 1Q-FY20 +/-(YoY) 

Thu nhập lãi 9.013 8.736 3,2% 8.080 11,5% 

Chi phí lãi -3.061 -2.942 4,1% -3.385 -9,6% 

Thu nhập lãi thuần 5.952 5.794 2,7% 4.695 26,8% 

Thu nhập ngoài lãi 3.241 1.920 68,8% 1.644 97,2% 

Từ HĐ Dịch vụ 1.066 1.090 -2,2% 745 43,1% 

Từ HĐKD ngoại hối, vàng 237 268 -11,6% 159 48,4% 

 Từ mua-bán CK kinh doanh 0 0 - -15 -100,0% 

Từ mua-bán CK đầu tư 691 81 756,2% 513 34,7% 

Từ hoạt động khác 1.217 475 156,0% 240 406,7% 

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 31 7 357,4% 1 2427,1% 

Tổng thu nhập hoạt động 9.193 7.714 19,2% 6.339 45,0% 

Tổng chi phí hoạt động -2.804 -3.235 -13,3% -2.051 36,7% 

LN trước trích lập DP 6.389 4.479 42,6% 4.288 49,0% 

Chi phí DPRR -1.809 -1.925 -6,0% -2.093 -13,6% 

Lợi nhuận trước thuế 4.580 2.554 79,3% 2.196 108,6% 

Thuế TNDN -914 -544 67,9% -413 121,3% 

Lợi nhuận sau thuế 3.666 2.010 82,4% 1.783 105,6% 

LNST thuộc về CĐ mẹ 3.553 1.931 84,0% 1.712 107,5% 

Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt      

Bảng 2: Phân tích HĐKD Q1/2021 

(%) 1Q-FY21 4Q-FY20 +/-(QoQ) 1Q-FY20 +/-(YoY) 

Khả năng sinh lời (TTM)      

NIM 5,0 4,8 27bps 5,0 1bps 

CIR 37,4 38,6 -115bps 38,0 -59bps 

ROAE 20,7 18,4 232bps 19,1 161bps 

ROAA 2,2 1,8 38bps 1,9 27bps 

Chất lượng tài sản      

Tỷ lệ nợ xấu 1,3 1,1 20bps 1,6 -32bps 

Dự phòng/Nợ xấu 40,2 39,5 74bps 40,5 -23bps 

VCSH/Tổng tài sản 10,5 10,1 39bps 10,8 -30bps 

Tỷ lệ an toàn hoạt động      

(Cho vay KH +TCTC)/TTS 71,0 69,1 198bps 71,7 -71bps 

LDR thuần (Cho vay KH/Huy động KH) 97,3 94,5 282bps 94,0 329bps 

LDR điều chỉnh (CVKH+TPDN)/(HĐKH+GTCG) 93,3 90,2 314bps 96,2 -284bps 
Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt 

Bảng 3: Kết quả dự phóng Q2 2021 
 

  
Chỉ tiêu (tỷ đồng) 2Q-FY21 +/- (QoQ) +/- (YoY) 

Thu nhập lãi thuần 5.615 -5,7% 21,4% 

Tổng thu nhập hoạt động 7.641 -16,9% 16,2% 

LN trước chi phí DPRR 4.833 -24,3% 16,8% 

Lợi nhuận sau thuế 3.118 -15,0% 30,5% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt    
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Cập nhật 

MBB ghi nhận lợi nhuận trước thuế Q1/2021 ở mức 4.580 tỷ đồng, nhảy vọt 109% YoY. Các động lực tăng trưởng đến từ tăng trưởng cho 
vay, thu hồi nợ đã xóa và giảm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Với kết quả quý 1, ngân hàng đã hoàn thành 35% kế hoạch năm về lợi 
nhuận. 

Thu nhập lãi thuần tăng mạnh nhờ nhu cầu tín dụng cao 

Tăng trưởng tín dụng hợp nhất 3 tháng đầu năm đạt 8,1% Ytd, trong đó cho vay khách hàng tăng 8,6% Ytd và trái phiếu doanh nghiệp tăng 
2,9% Ytd. Tín dụng của ngân hàng mẹ tăng 8,5% Ytd trong khi tín dụng tiêu dùng (qua MCredit) nhích nhẹ 1,2% Ytd, chiếm 3,1% (2020: 3,4%) 
trong tổng danh mục tín dụng hợp nhất. Tăng trưởng tín dụng giảm tốc của MCredit là một phần của chiến lược tái cấu trúc mảng cho vay 
tiêu dùng bắt đầu từ năm 2020, với mục tiêu tăng dần tỷ trọng cho vay có mục đích (xe máy, điện thoại, điện máy và thẻ tín dụng) và giảm 
tỷ trọng cho vay tiền mặt nhằm tăng chất lượng các khoản vay. Theo ngân hàng, tỷ trọng cho vay có mục đích cuối Q1/2021 đạt 28,5%, tăng 
đáng kể so với mức 15% năm 2019.  

Hình 1: Lợi suất tài sản bình quân và chi phí huy động vốn bình 
quân (%, dồn 12 tháng) 

Hình 2: NIM hợp nhất và của ngân hàng mẹ (%, dồn 12 tháng) 

  

Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt 

So với quý liền trước, NIM hợp nhất mở rộng đáng kể 27 điểm cơ bản (từ 4,76% lên 5,02%) nhờ lợi suất tài sản tăng 17 điểm cơ bản và chi 
phí huy động vốn giảm 10 điểm cơ bản. So với cùng kỳ, NIM hợp nhất đi ngang so với Q1/2020 (5,02% so với 5,01% trong Q1/2020) do mức 
giảm lợi suất tài sản xấp xỉ mức giảm chi phí huy động. NIM đi ngang nhưng tăng trưởng huy động thấp hơn đáng kể so với cho vay 
(+4,5% Ytd so với +8,1% Ytd) giúp thu nhập lãi thuần tăng mạnh 27% YoY.  

Hình 3: Trái phiếu doanh nghiệp (tỷ đồng) Hình 4: Diễn biến các loại lãi suất (%, dồn 12 tháng) 

  

Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt 
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Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục hạ nhằm hỗ trợ khách hàng. Bù lại, lãi suất đầu tư chứng khoán nợ tăng mạnh 46 điểm cơ bản và là yếu 
tố chính làm tăng lợi suất tài sản. Đây là kết quả của việc MBB liên tục gia tăng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp từ năm 2018 đến nay với số 
dư trái phiếu doanh nghiệp tăng từ 8.500 tỷ đồng cuối năm 2018 lên 28.900 tỷ đồng cuối Q1/2021, chiếm 8,6% tổng dư nợ hợp nhất, so với 
5,2% trong Q1/2020. Cơ cấu danh mục TPDN tập trung phần lớn vào các doanh nghiệp đầu ngành bất động sản và sản xuất điện. Ở phía 
đầu vào, lãi suất vay liên ngân hàng giảm 20 điểm cơ bản so với quý trước, giúp cải thiện chi phí huy động, trong khi lãi suất tiền gửi và trả 
lãi giấy tờ có giá hầu như đi ngang sau khi đã giảm liên tục từ Q2/2020. Lãi suất tiền gửi bình quân không giảm nhiều một phần do CASA 
giảm về cả số tuyệt đối (-5% QoQ) lẫn tỷ trọng (37% so với 41% cuối năm 2020), điều mà chúng tôi cho rằng chịu ảnh hưởng của yếu tố mùa 
vụ và sẽ tăng trở lại trong các quý sau.  

Hình 5: CASA (tỷ đồng) và tỷ lệ CASA Hình 6: CASA doanh nghiệp và CASA cá nhân (tỷ đồng) 

  

Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt 

MBB đã tung ra nhiều chương trình nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đầu năm 2020 (tài khoản số đẹp tự tạo, mua trái phiếu doanh nghiệp 
trên app MBBank, mở tài khoản từ xa thông qua eKYC, số tài khoản giống số điện thoại di động, thanh toán bằng mã VietQR đẹp tự tạo, 
chuyển tiền quốc tế online), giúp tỷ lệ CASA  hồi phục qua các quý. Mặc dù sụt giảm do tính mùa vụ của nguồn CASA doanh nghiệp, tỷ lệ 
CASA Q1/2021 vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ (37% so với 33%) và CASA từ khách hàng cá nhân đã tăng hơn 30% QoQ, chiếm xấp xỉ 
30% tổng nguồn CASA. Số lượng khách hàng cá nhân mới trong Q1/2021 của app MBBank là 1 triệu khách hàng, bằng 60% lượng khách 
hàng mới của cả năm 2020. Tính chất tiên phong và khác biệt trong phát triển trải nghiệm khách hàng trên kênh số là các lợi thế cạnh tranh 
mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp MBB tăng tốc thu hút CASA cá nhân bền vững hơn trong thời gian tới. Theo đó, chúng tôi dự báo tỷ lệ CASA 
năm nay đạt khoảng 43,2% và tăng dần đến 47,2% vào năm 2025. 

Thu nhập ngoài lãi tăng gần gấp đôi với đóng góp chủ yếu là thu hồi nợ đã xóa  

Do thường được bán chéo cùng các khoản vay, thu nhập từ dịch vụ cũng phục hồi theo tăng trưởng tín dụng kể từ Q3/2020 và tăng 
43,1% YoY trong Q1/2021, so với nền thấp cùng kỳ. Động lực chính vẫn là bảo hiểm với lãi thuần từ hoạt động bảo hiểm tăng 43,7% YoY và 
chiếm 82% tổng thu nhập dịch vụ. Tỷ trọng thu nhập từ bảo hiểm trong tổng thu nhập dịch vụ đã liên tục tăng từ năm 2017, thời điểm MB 
Ageas bắt đầu ghi nhận doanh thu từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ. Mảng bảo hiểm sẽ duy trì vai trò dẫn dắt tăng trưởng thu nhập dịch vụ 
ít nhất là trong trung hạn dựa trên các yếu tố: (1) thị trường bảo hiểm Việt Nam còn dư địa tăng trưởng rất lớn với tỷ lệ phí bảo hiểm trên 
GDP chỉ 2,24% so với mức hơn 10% tại các nước phát triển (năm 2019) và (2) mảng bảo hiểm nhân thọ (MB Ageas) đã có lãi hoạt động bảo 
hiểm và thông thường bảo hiểm nhân thọ luôn có hiệu quả kinh doanh cao hơn bảo hiểm phi nhân thọ và (3) cơ sở khách hàng lớn từ hệ 
sinh thái quân đội.  
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Hình 7: Các cấu phần trong lãi thuần từ dịch vụ (tỷ đồng) 

 

Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt 

Ngân hàng ghi nhận 1.107 tỷ đồng từ thu hồi nợ đã xóa, đưa lãi thuần từ hoạt động khác tăng năm lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng 
là cấu phần chính đóng góp vào mức tăng trưởng 97% YoY của tổng thu nhập ngoài lãi. Thu nhập từ thu hồi nợ đã xóa có thể là bất ngờ tích 
cực đáng kể trong các năm tới, dựa trên việc công ty tăng cường xóa nợ trong năm 2019 và 2020, trung bình 4.900 tỷ đồng/năm, gấp ba lần 
mức trung bình các năm trước. 

CIR giảm nhờ thu nhập bất thường nhưng có thể tăng trong trung hạn do nhu cầu đầu tư lớn 

Chi phí hoạt động tăng 36,7% YoY trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng 45% YoY khiến tỷ lệ CIR trượt 4 quý giảm về 37,4% từ mức 38,6% 
của năm 2020. Nếu loại trừ thu nhập bất thường từ thu hồi nợ đã xóa, CIR đi ngang so với năm ngoái. Trong khi số lượng nhân viên hầu như 
không đổi so với cùng kỳ, chi cho nhân viên tăng mạnh 36,6% YoY và thu nhập bình quân của nhân viên tăng 23,6% YoY do tuyển dụng 
nhân sự công nghệ thông tin (CNTT) cho dự án hợp tác với IBM xây dựng hệ thống CNTT và đào tạo chuyên gia CNTT. Trụ sở mới tại Hà Nội 
đi vào hoạt động từ tháng 11/2020 cũng khiến chi cho tài sản tăng 51% YoY, trong đó chi khấu hao tăng gấp đôi. Vì vậy, nhiều khả năng CIR 
cả năm sẽ đi ngang so với năm 2020. 

 Hình 8:  CIR thực tế theo quý, cơ sở theo quý và dồn 12 tháng (%) 

 

Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt 

Nhu cầu đầu tư lớn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng quy mô có thể khiến hệ số CIR gia tăng trong trung hạn, trước khi cải 
thiện trong dài hạn. Cụ thể, chiến lược tăng tốc ngân hàng số của MBB đặt mục tiêu tăng tỷ lệ nhân viên CNTT trong tổng số nhân viên từ 
mức 10% hiện tại lên 25% vào năm 2024. Đồng thời, trong năm 2021, ngân hàng cũng có kế hoạch bắt đầu xây dựng trụ sở mới tại TP.HCM 
với chi phí đầu tư tối đa 20% vốn điều lệ (khoảng 5.600 tỷ đồng tính theo vốn điều lệ cuối Q1/2021). Chúng tôi giả định trụ sở tại TP.HCM sẽ 
đi vào hoạt động từ giữa năm 2023, khiến CIR đạt đỉnh tại 44,8% do ghi nhận khấu hao và tuyển dụng nhân sự số lượng lớn. 
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Chất lượng tín dụng duy trì tốt 

Chi phí dự phòng hợp nhất giảm 13,6% YoY kéo theo tỷ lệ chi phí tín dụng cải thiện về 2,0%, thấp nhất kể từ Q1/2020. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu 
LLR giảm nhẹ về 127,8% từ mức cao nhất lịch sử 134,1% cuối năm 2020. Dù vậy, chất lượng bảng cân đối vẫn duy trì nhờ ngân hàng đã mạnh 
tay xóa nợ và trích lập dự phòng trong quý cuối năm 2020, chủ yếu ở ngân hàng mẹ, nhằm chuẩn bị cho các bất ngờ về nợ xấu có thể xảy 
ra trong năm 2021.  

Nợ xấu hợp nhất Q1/2021 tăng 28,8% so với cuối năm 2020, kéo tỷ lệ nợ xấu hợp nhất dồn 12 tháng lên 1,29% từ mức 1,09% cuối năm 2020, 
do hiệu ứng nền thấp của Q4/2020. Nhờ ít cho vay các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 03 thấp và giảm 
nhanh từ 7.800 tỷ đồng cuối Q2/2020 (3% tổng dư nợ) về 2.000 tỷ đồng cuối Q1/2021 (0,6% tổng dư nợ). Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành dồn 
12 tháng hợp nhất đạt 1,61%, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chất lượng tín dụng của MCredit cũng cho thấy sự cải thiện từ 
Q2/2020 với tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ xóa nợ và tỷ lệ nợ xấu mới hình thành hợp nhất giảm nhanh hơn so với ngân hàng mẹ. 

Hình 9: Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất và ngân hàng mẹ và tỷ lệ bao phủ 
nợ xấu (%, dồn 12 tháng) 

Hình 10: Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành hợp nhất và ngân hàng 
mẹ (%, dồn 12 tháng) 

  

Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt Nguồn: MBB, CTCK Rồng Việt 

Triển vọng năm 2021 

Ngân hàng đã sử dụng phần lớn hạn mức tín dụng được giao từ đầu năm trong Q1 (8,1% Ytd so với 10,5% Ytd) và chỉ mới được cấp thêm 
hạn mức từ giữa tháng Sáu. Điều này, cùng với tình hình dịch bệnh phức tạp trong tháng 6 có thể khiến tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 
Q2 sẽ không cao như Q1. Với dư nợ tín dụng 5 tháng đầu năm của MBB đạt 10,5% Ytd, chúng tôi dự báo dư nợ tín dụng nửa đầu năm đạt 
11,3% Ytd. Tăng trưởng cho vay chậm lại ít tạo áp lực lên huy động, gián tiếp hỗ trợ NIM duy trì tương đương Q1. Tổng thu nhập sẽ tăng 
16,2% YoY lên 7.641 tỷ đồng trong Q2, được dẫn dắt bởi thu nhập lãi tăng 21,4% YoY và thu nhập dịch vụ tăng 47,3% YoY nhờ đóng góp 
chính của mảng bảo hiểm luôn tăng trưởng cao trong nhiều năm nay. Chi cho phát triển ngân hàng số và phân bổ khấu hao của trụ sở mới 
sẽ khiến chi phí hoạt động tăng 15,4% YoY, kéo theo hệ số CIR trượt 12 tháng đi ngang so với quý 1/2021 ở mức 37,3%, với giả định không 
có khoản thu hồi nợ hoặc hoàn nhập dự phòng lớn nào. Nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ khiến chi phí dự phòng giảm nhẹ 16,2% YoY, đưa 
lợi nhuận trước thuế tăng 30,5% YoY lên 3.814 tỷ đồng. 

Cả năm 2021, chúng tôi dự phóng lợi nhuận trước thuế của MBB đạt 16.095 tỷ đồng (+50,6% YoY) dựa trên các giả định sau: 

Tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 21% và 18%. Lãi suất cho vay trung bình sẽ giảm 18 điểm cơ bản, mạnh hơn mức giảm 13 
điểm cơ bản của quý 1, nhằm hỗ trợ khách hàng trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Lãi suất huy động trung bình giảm mạnh hơn (26 điểm 
cơ bản) nhờ áp lực huy động thấp (LDR 72% cuối năm 2020), tỷ lệ CASA tăng (đạt 43,2% so với 40,9% của năm 2020) và tình trạng thanh 
khoản liên ngân hàng căng thẳng nhẹ vừa qua sẽ dịu lại nhờ các hợp đồng kỳ hạn USD và một lượng lớn trái phiếu chính phủ sắp đáo hạn. 
Điều này cùng với danh mục đầu tư mở rộng vào các trái phiếu doanh nghiệp lãi suất cao và các giấy tờ có giá phát hành trong các quý gần 
đây có lãi suất thấp sẽ hỗ trợ NIM tăng 24 điểm cơ bản lên 5,01%. Thu nhập lãi thuần NII, theo đó, tăng 25% YoY lên 25.344 tỷ đồng. 

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ NFI đạt 5.237 tỷ đồng, tăng 46,5% YoY, được dẫn dắt bởi thu nhập từ hoạt động bảo hiểm. Tăng trưởng mạnh 
ở thu nhập lãi thuần và thu nhập dịch vụ đưa tổng thu nhập hoạt động TOI tăng đáng kể 26,7% YoY lên 34.659 tỷ đồng. Nhu cầu đầu tư lớn 
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cho hạ tầng và nhân sự công nghệ thông tin và khấu hao trụ sở làm việc khiến CIR năm 2021 đi ngang so với 2020 và đạt đỉnh vào năm 2023. 
Chi phí hoạt động OPEX năm 2021, vì vậy, tăng trưởng cùng tốc độ với TOI lên 13.370 tỷ đồng.  

Đợt dịch mới đang diễn biến phức tạp nhưng với chất lượng tín dụng được quản lý chặt chẽ, nợ tái cơ cấu và tỷ lệ nợ xấu mới hình thành 
đang giảm nhanh, chúng tôi kỳ vọng ngân hàng có thể duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,09%, tương đương năm 2020. Nhờ đã có sự chuẩn bị 
trước về dự phòng trong năm 2020, áp lực dự phòng năm nay sẽ giảm bớt, kéo theo chi phí dự phòng giảm 15,1% YoY về 5.193 tỷ đồng. LLR 
giảm về 129,4% từ mức đỉnh 134,1% năm 2020 nhưng vẫn cao hơn so với giai đoạn 2019 trở về trước. 
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Đơn vị: tỷ đồng  Đơn vị: tỷ đồng 
BÁO CÁO THU NHẬP FY2019A FY2020A FY2021E FY2022F  BẢNG CÂN ĐỐI FY2019A FY2020A FY2021E FY2022F 

Thu nhập lãi 31.197 32.767 39.306 49.067  Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 2.344 3.109 3.425 4.969 

Chi phí lãi -13.197 -12.490 -13.962 -18.326 
 Tiền gửi tại Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam 14.347 17.297 17.164 19.690 

Thu nhập lãi thuần 18.000 20.278 25.344 30.741  
Tiền gửi tại các TCTD khác và 
cho vay các TCTD khác 39.691 47.889 55.072 63.333 

Thu nhập ngoài lãi 6.650 7.084 9.314 10.764  Chứng khoán kinh doanh 1.168 3.085 3.588 4.102 

Từ HĐ Dịch vụ 3.186 3.576 5.237 6.713 
 Các công cụ tài chính phái 

sinh và tài sản tài chính khác 15 37 37 37 
Từ HĐKD ngoại hối, vàng 647 786 923 1.233  Cho vay khách hàng 247.130 293.943 355.842 426.417 
Từ mua-bán CK kinh doanh 27 85 56 56  Chứng khoán đầu tư 85.629 99.714 118.904 137.400 
Từ mua-bán CK đầu tư 612 866 739 591  Góp vốn, đầu tư dài hạn 887 885 885 885 
Từ hoạt động khác 2.099 1.680 2.259 2.080  Tài sản cố định 2.798 4.311 5.302 6.973 
Từ góp vốn, mua cổ phần 78 93 100 90  Bất động sản đầu tư 31 248 248 248 
Tổng thu nhập hoạt động 24.650 27.362 34.659 41.505  Tài sản Có khác 17.447 24.465 28.624 33.204 
Tổng chi phí hoạt động -9.724 -10.555 -13.370 -17.068  Tổng tài sản 411.488 494.982 589.092 697.259 

LN trước trích lập DP 14.927 16.807 21.288 24.437  
Các khoản nợ Chính phủ và 
NHNN Việt Nam 17 15 16 18 

Chi phí DPRR -4.891 -6.118 -5.193 -5.980 
 

Tiền gửi và vay các Tổ chức 
tín dụng khác 50.314 50.876 55.964 61.561 

Lợi nhuận trước thuế 10.036 10.688 16.095 18.457  Tiền gửi của khách hàng 272.710 310.960 366.933 429.312 

Thuế TNDN -1.968 -2.082 -3.187 -3.623 
 

Các công cụ tài chính phái 
sinh và các khoản nợ tài chính 
khác 0 0 0 0 

Lợi nhuận sau thuế 8.069 8.606 12.909 14.834 
 

Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của 
Chính phủ và các tổ chức tín 
dụng khác 302 207 684 684 

LNST thuộc về CĐ mẹ 7.823 8.263 12.565 14.491  Phát hành giấy tờ có giá 26.289 50.924 60.090 69.704 

Đơn vị: %  
Các khoản nợ khác     

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH FY2019A FY2020A FY2021E FY2022F  Tổng nợ phải trả 371.602 444.883 526.683 620.359 
Tăng trưởng       Vốn chủ sở hữu 39.886 50.099 60.216 74.707 
Cho vay khách hàng 16,9 18,9 21,1 19,8  Vốn của tổ chức tín dụng 22.718 28.726 28.726 28.726 
Huy động khách hàng 13,6 14,0 18,0 17,0  Quỹ của tổ chức tín dụng 4.937 6.225 7.795 9.605 
Thu nhập lãi thuần 23,4 12,7 25,0 21,3  Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 

Thu nhập hoạt động 26,2 11,0 26,7 19,8 
 

Chênh lệch đánh giá lại tài 
sản 0 0 0 0 

LNST 28,0 5,6 52,1 15,3  Lợi nhuận chưa phân phối 10.342 12.956 23.696 36.377 
Tổng tài sản 13,6 20,3 19,0 18,4  Lợi ích của cổ đông thiểu số 1.888 2.193 2.193 2.193 
Vốn CSH 16,7 25,6 20,2 24,1  Tổng cộng nguồn vốn 411.488 494.982 589.092 697.259 
Khả năng sinh lời      Đơn vị: tỷ đồng 
NIM 4,9 4,8 5,0 5,1  THUYẾT MINH FY2019A FY2020A FY2021E FY2022F 

CIR 39,4 38,6 38,6 41,1  Thu nhập lãi 31.197 32.767 39.306 49.067 
ROAE 21,1 18,4 22,8 21,5  Từ cho vay khách hàng 23.255 24.384 28.714 36.316 

ROAA 2,0 1,8 2,3 2,3  Từ tiền gửi, cho vay TCTD 971 411 436 641 

Chất lượng tài sản      Từ CK đầu tư 5.246 6.005 7.859 9.205 

Tỷ lệ nợ xấu 1,2 1,1 1,1 1,1  Từ NV bảo lãnh 0 0 0 0 

Dự phòng/Nợ xấu 110,5 134,1 129,4 141,7  Thu khác từ HĐTD 1.724 1.967 2.297 2.905 

VCSH/Tổng tài sản 9,7 10,1 10,2 10,7  Chi phí lãi -13.197 -12.490 -13.962 -18.326 
Tỷ lệ an toàn hoạt động      Từ tiền gửi KH -10.950 -9.662 -10.324 -13.096 
(Cho vay KH +TCTC)/TTS 69,7 69,1 69,8 70,2  Từ khoản vay các TCTD -751 -508 -456 -652 
LDR thuần (Cho vay KH/Huy 
động KH) 91,8 95,9 98,4 100,9 

 
Từ giấy tờ có giá -1.357 -2.125 -2.933 -4.286 

  FY2018A FY2019A FY2020E FY2021F  Chi phí khác -139 -195 -250 -291 
      Chi phí hoạt động -9.724 -10.555 -13.370 -17.068 

     
 

Chi phí dự phòng rủi ro tín 
dụng -4.891 -6.118 -5.193 -5.980 
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BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH  

Báo cáo này được lập nhằm mục đích cung cấp cho nhà đầu tư một góc nhìn về doanh nghiệp và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc ra các quyết định đầu tư. Báo cáo được 
lập trên cơ sở phân tích hoạt động của doanh nghiệp, dự phóng kết quả kinh doanh dựa trên những dữ liệu cập nhật nhất nhằm xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu 
tại thời điểm phân tích. Chúng tôi đã cố gắng chuyển tải đầy đủ những đánh giá và quan điểm của người phân tích về công ty vào báo cáo này. Nhà đầu tư mong 
muốn tìm hiểu thêm hoặc có ý kiến phản hồi, vui lòng liên lạc với người phân tích hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. 

Các loại khuyến cáo 

Khuyến Nghị MUA TÍCH LŨY GIẢM TỶ TRỌNG BÁN 

Tổng mức sinh lời bao gồm cổ tức trong 12 tháng >20% 5% đến 20% -20% đến -5% <-20% 

GIỚI THIỆU 

CTCP Chứng Khoán Rồng Việt (viết tắt là VDSC) được thành lập vào năm 2007, được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán gồm: môi giới, tự doanh, 
bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán. VDSC đã mở rộng mạng lưới hoạt động đến các thành phố lớn trên toàn quốc. Với thành 
phần cổ đông chiến lược cũng là đối tác lớn như Eximbank, CTCP Quản Lý Quỹ Việt Long,... cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, VDSC có tiềm lực về 
con người và tài chính để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ phù hợp và hiệu quả. Đặc biệt, VDSC là một trong số ít các công ty chứng khoán đầu 
tiên quan tâm phát triển đội ngũ phân tích và ưu tiên nhiệm vụ cung cấp các báo cáo phân tích hỗ trợ thông tin hữu ích cho khách hàng. 

Phòng Phân Tích & Tư Vấn Đầu Tư cung cấp các báo cáo về kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán, về chiến lược đầu tư, các báo cáo phân tích ngành, phân tích 
công ty và các bản tin chứng khoán hàng ngày, hàng tuần. 

KHỐI PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể nào. 
Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà 
đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như 
một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. CTCK Rồng Việt tuyệt đối không chịu 
trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo 
cáo này. 

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người phân tích liên 
quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo này. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được CTCK Rồng Việt thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng 
những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà 
không cần báo cáo trước. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của CTCK Rồng Việt. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng 
ý của CTCK Rồng Việt đều trái luật, Bản quyền thuộc CTCK Rồng Việt, 2021. 


