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Thông số cơ bản 
Giá 37.200 
Vốn hóa (tỷ VND) 55.000 
Số lượng CP lưu hành 1.478.488.000 
KLGD TB 3T 2.492.760 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 85,16 
P/E 24,06 
P/B 3,49 
ROE 15,8% 
ROA 1,2% 
Sở hữu NN 0,00% 
Sở hữu NĐTNN 0,02% 
Room NĐTNN 5% 
Free-float 83,6% 
 
Biến động giá cổ phiếu 
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Khả năng sinh lời được cải thiện đáng kể, nhưng NIM và CASA vẫn 
ở mức thấp 

Luận điểm đầu tư: 

SSB đạt kết quả kinh doanh tốt trong Q2/2021, với tổng thu nhập hoạt động (TOI) 
và LNTT tăng lần lượt +70,7% và +138% so với cùng kỳ, đạt 1,8 nghìn tỷ đồng 
và 858 tỷ đồng. Mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên, nhưng hệ số 
CIR đã cải thiện đáng kể giảm xuống mức 36,3%, từ 51,4% trong Q2/2020. Lũy 
kế 6 tháng đầu năm 2021, LNTT đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, +132,6% so với cùng kỳ, 
hoàn thành 64,5% kế hoạch cả năm là 2,4 nghìn tỷ đồng. Mặc dù chúng tôi nhận 
thấy có sự cải thiện về tỷ lệ nợ xấu (-10 điểm cơ bản so với đầu năm ở mức 
1,76%) và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (+17,1 điểm cơ bản so với đầu năm ở mức 
71,9%), chúng tôi cho rằng số dư nợ tái cơ cấu ở mức đáng kể vì 18,6% tổng dư 
nợ cuối 2020 thuộc về các ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hiện ngân 
hàng đang tiến hành đợt tăng vốn thứ 3. Với giả định LNTT năm 2021 đạt mục tiêu 
kế hoạch đặt ra là 2,4 nghìn tỷ đồng, chúng tôi ước tính BVPS  năm 2021 trước 
đợt tăng vốn thứ 3 là 11.796 đồng. Chúng tôi hiện không đưa ra định giá đối với 
cổ phiếu SSB. 
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Bảng: Tóm tắt bảng cân đối kế toán (tỷ đồng) 

Tỷ đồng 30/06/2021 31/12/2020 % YTD 30/06/2020 % YoY 
Tổng tài sản 186.934 180.207 3,7% 161.540 15,7% 
Cho vay khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) 122.483 114.948 6,6% 105.262 16,4% 
Tiền gửi khách hàng (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) 116.164 120.341 -3,5% 110.027 5,6% 
Tỷ lệ nợ xấu 1,76% 1,86%  2,23%  

Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLC) 71,9% 54,8%  45,9%  

LDR ước tính 72,8% 70,6%  72,0%  

LDR thuần 105,4% 95,5%  95,7%  
CAR (Basel 2) 12,11% 11,50%  n/a  

Nguồn: SSB, SSI Research 

Tóm tắt báo cáo kết quả kinh doanh (tỷ đồng) 

Tỷ đồng Q2/2021 Q2/2020 %YoY 6T2021 6T2020 %YoY 
Thu nhập lãi ròng 1.325 698 89,7% 2.430 1.338 81,6% 
Thu nhập ròng ngoài lãi 434 332 30,8% 769 665 15,6% 
Tổng thu nhập hoạt động 1.759 1.030 70,7% 3.199 2.003 59,7% 
Chi phí hoạt động -639 -529 20,6% -1.225 -1.044 17,3% 
Tỷ lệ Chi phí trên thu nhập (CIR) 36,30% 51,40%  38,30% 52,10%  

PPOP 1.120 501 123,7% 1.974 959 105,8% 
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng -262 -141 86,6% -418 -290 44,0% 
LNTT 858 360 138,1% 1.556 669 132,6% 
NIM 2,99% 1,91%  2,76% 1,77%  

ROAA 1,47% 0,54%  1,35% 0,65%  

ROAE 18,8% 7,3%  17,4% 9,2%  

Nguồn: SSB, SSI Research 

Diễn biến chính 

Tăng trưởng tín dụng chậm so với các ngân hàng khác: Tăng trưởng tín dụng giảm tốc trong những năm gần 
đây, tăng chậm hơn so với các ngân hàng tư nhân khác. Trong 6T2021, tín dụng tăng +6,6% so với đầu năm, 
thấp hơn mức trung bình của các ngân hàng tư nhân niêm yết là +8,1% so với đầu năm. So với cùng kỳ, tăng 
trưởng tín dụng của SSB tăng +16,4%, thấp hơn mức trung bình của các ngân hàng tư nhân niêm yết là + 22% 
so với cùng kỳ. 

Theo khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp (+79,4% so với đầu năm) và cho vay doanh nghiệp (+5,9% so với 
đầu năm) là động lực tăng trưởng chính, trong khi cho vay cá nhân giảm -10% so với đầu năm. 

Theo kỳ hạn cho vay, phần lớn dư nợ cho vay được thúc đẩy bởi các khoản vay trung và dài hạn (+6,3% so với 
đầu năm) trong khi cho vay ngắn hạn giảm -1,5% so với đầu năm. 

Dư nợ của các ngành nghề có rủi ro (bao gồm bất động sản, xây dựng và khách sạn) chiếm 18,6% trong tổng 
dư nợ cho vay tính đến cuối năm 2020, thấp hơn mức 20,9% trong năm 2018. 

1H2021 NII amounted to VND 2.4 tn, accounting for 76% of TOI.   

Thu nhập lãi ròng 6T2021 đạt 2,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 76% tổng thu nhập hoạt động. 

 

 

 

 

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


  CẬP NHẬT CÔNG TY 

3 Tham khảo thêm tại  https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty  

Biểu đồ: Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi của SSB (%YoY) Biểu đồ: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề của SSB cuối năm 2020 

  

Nguồn: SSB, SSI Research  

Tái cơ cấu nguồn vốn giúp cải thiện NIM: NIM trong Q2/2021 được cải thiện đáng kể, tăng +108 điểm cơ bản 
so với cùng kỳ lên mức 2,99%. Mặc dù lợi suất tài sản giảm (-21 điểm cơ bản so với mức giảm -49 điểm cơ 
bản của trung bình ngành), chi phí huy động giảm -130 điểm cơ bản, cao hơn so với mức trung bình của các 
ngân hàng tư nhân khác (trung bình giảm -88 điểm cơ bản). Những lý do chính như sau: 

• LDR thuần cao hơn: SSB tăng tỷ trọng nguồn vốn vay liên ngân hàng có chi phí thấp (+22,5% so với đầu 
năm), thay vì tiền gửi và giấy tờ có giá của khách hàng (-3,5% YTD) để tài trợ cho tăng trưởng tín dụng. Hệ 
số LDR thuần tăng lên 105,4%; 

• Cơ cấu lại thời hạn huy động vốn: Tiền gửi và giấy tờ có giá trung và dài hạn giảm -20,2% so với đầu năm, 
giảm xuống 11,3% tổng huy động khách hàng từ mức 13,6% cuối năm 2020. 

NIM của SSB từ trước đến nay đều ở mức thấp nhất trong số các ngân hàng tư nhân mà chúng tôi nghiên cứu. 
Tương tự như LPB, SHB và MSB, phần lớn huy động là từ khách hàng cá nhân (63,8%), trong khi phần lớn tín 
dụng (82,8%) được cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp. Trong khi việc huy 
động từ các cá nhân thường đòi hỏi chi phí cao hơn so với doanh nghiệp, dư nợ cho vay doanh nghiệp thường 
mang lại lợi suất thấp hơn các khoản vay bán lẻ. 

CASA giảm dần: Số dư CASA giảm đáng kể -26,8% so với đầu năm xuống còn 8,6 nghìn tỷ đồng, thấp nhất 
trong số các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu, khiến tỷ lệ CASA giảm xuống mức 8% từ 10,4% trong năm 
2020 - đây cũng là mức thấp nhất trong số cá ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu và chưa bằng một nửa mức 
trung bình ngành là 22,9%. 

Biểu đồ: NIM của SSB (%) Biểu đồ: CASA của SSB (%) 

  

Nguồn: SSB, SSI Research  
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Dịch vụ thu phí tăng đáng kể: Thu nhập ngoài lãi (Non-II) trong 6T2021 đạt 769 tỷ đồng (+15,6% so với cùng 
kỳ), nhờ thu nhập phí thuần tăng trưởng mạnh (469 tỷ đồng, +211% so với cùng kỳ) và lãi kinh doanh ngoại tệ 
(93,8 tỷ đồng, +710% so với cùng kỳ). Doanh thu từ phí được thúc đẩy bởi các khoản phí khác (+438% so 
với cùng kỳ), hoa hồng từ hợp đồng bảo hiểm (+116% so với cùng kỳ) và dịch vụ thanh toán (+17% so với 
cùng kỳ). 

Hệ số CIR giảm nhờ quản lý chi phí nhân viên tốt: Hệ số CIR được cải thiện đáng kể, giảm từ 52,1% trong 
6T2020 chỉ còn 38,3% trong 6T2021 do quản lý tốt chi phí tài sản (+5,25% so với cùng kỳ) trong khi chi phí 
nhân sự trong lợi nhuận trước dự phòng (PPOP) giảm xuống 24,2% từ 38,1% trong 6 tháng đầu năm 2020. 

Biểu đồ: Cơ cấu tiền gửi theo khách hàng của SSB trong 6T2021 (%) Biểu đồ: CIR và chi phí nhân viên của SSB (%) 

  

Nguồn: SSB, SSI Research  

Nợ xấu giảm nhưng chưa có thông tin về các khoản nợ tái cơ cấu: SSB đã xử lý hết trái phiếu VAMC trong 
năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu kết hợp (bao gồm cả trái phiếu VAMC) giảm thêm -10 điểm cơ bản so với đầu năm 
xuống mức 1,76% trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù vẫn ở mức cao hơn so với các ngân hàng cùng ngành. 
Đồng thời, hệ số dự phòng bao nợ xấu tăng lên 71,9%. 

Tuy nhiên, do ngân hàng không công bố số dư tái cơ cấu và dư nợ liên quan nên chúng tôi không thể đưa ra 
đánh giá về việc hình thành nợ xấu mới trong các quý tới. Với mức ít nhất 18,6% tổng dư nợ được giải ngân vào 
các ngành nghề ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19, chúng tôi cho rằng SSB sẽ có thể tăng chi phí dự phòng 
đáng kể trong nửa cuối năm 2021, cũng như trong giai đoạn 2022-2023. 

Chi phí dự phòng tăng +44% so với cùng kỳ lên 418 tỷ đồng, nâng chi phí tín dụng +17 điểm cơ bản lên 0,76% 
trong tổng dư nợ cho vay bình quân trong 6T2021. Tuy nhiên, thu hồi nợ xấu đã xóa chỉ đạt 115 tỷ đồng, giảm 
-72,2% so với cùng kỳ.  
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Biểu đồ: Tỷ lệ nợ nợ xấu kết hợp và tỷ nợ dự phòng bao nợ xấu kết 
hợp của SSB (%) 

Biểu đồ: Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng niêm yết (%) 

  

Nguồn: SSB, SSI Research  

Tăng vốn điều lệ: SSB đã hoàn tất 2 đợt tăng vốn như sau: 

(i) Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9,1%; và 

(ii) Phát hành cổ phiếu ESOP trị giá 235 tỷ đồng, tương đương 1,94% vốn năm 2020. 

Ngân hàng cũng đang trong quá trình tăng vốn chủ sở hữu thông qua phát hành quyền mua (tỷ lệ 100:10,13) 
với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Ngày 13/10/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Vốn điều lệ của 
SSB ước tính đạt 14,8 nghìn tỷ đồng, + 22,3% so với cùng kỳ, sau đợt phát hành. 
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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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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 cao cấp Chiến lược đầu tư  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   
Trưởng phòng Chiến lược đầu tư  tranglh@ssi.com.vn  

  
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
     
Trần Trung Kiên     
Chuyên viên cao cấp Phân tích Định lượng     
kientt@ssi.com.vn     
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
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