
 

CẬP NHẬT CÔNG TY 
SSI Research 

 

Ngày 29/10/2021 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (CTG: HOSE) 

 

 

  

 

 

Chuyên viên phân tích: 

Nguyễn Thu Hà, CFA (Ms.) 

hant4@ssi.com.vn  

Thông số cơ bản 
Giá 31.500 
Vốn hóa (tỷ VND) 151.381 
Số lượng CP lưu hành 4.805.751.000 
KLGD TB 3T 11.900.810 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 384,26 
P/E 9,13 
P/B 1,63 
ROE 19,0% 
ROA 1,2% 
Sở hữu NN 49,94% 
Sở hữu NĐTNN 24,46% 
Room NĐTNN 6% 
Free-float 35,5% 
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Cập nhật nhanh KQKD Q3/2021 

Chi phí dự phòng tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận trong Q3/2021. Mặc dù lợi 
nhuận trước dự phòng (PPOP) đạt 8,6 nghìn tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ), lợi 
nhuận trước thuế đạt 3 nghìn tỷ đồng (+5,4% so với cùng kỳ), do chi phí tín dụng 
vẫn ở mức cao 2,1% . Tuy nhiên, lũy kế 9T2021, lợi nhuận trước thuế  vẫn tăng 
trưởng mạnh +34% so với cùng kỳ, đạt 13,9 nghìn tỷ đồng. Điều này chủ yếu là 
do mức tăng trưởng vượt trội trong Q1/2021. 

Các diễn biến chính trong báo cáo tài chính Q3/2021 bao gồm: 

• Tăng trưởng tín dụng giảm tốc, tăng +6,5% so với đầu năm (hay +0,7% 
so với quý trước) do cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn giảm -3,5% so 
với cùng kỳ. Trong khi đó, cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa 
và nhỏ và công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn duy trì ổn định, lần 
lượt tăng +1,3%, +2,1% và +6,3% so với đầu năm theo tính toán của chúng 
tôi. 

• NIM giảm thêm -41 điểm cơ bản so với quý trước xuống 2,8%. Điều này đã 
được kỳ vọng trước do các chương trình cắt giảm lãi suất cho vay đối với các 
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lãi suất cho vay bình quân trong 
Q3/2021 là 6,84% (-46 điểm cơ bản so với quý trước). 

• Chất lượng tài sản suy giảm trong khi chi phí tín dụng vẫn tăng. Nợ xấu 
mới hình thành vẫn tăng trong quý ở mức 6,4 nghìn tỷ đồng (tương đương 
0,6% tổng dư nợ vào cuối Q2), giảm so với mức 7,9 nghìn tỷ đồng trong Q2 
(tương đương 0,8% tổng dư nợ vào cuối Q1). Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 
1,67% (so với 1,34% vào cuối Q2). Đáng chú ý, nợ Nhóm 4 tăng mạnh thêm 
10,4 nghìn tỷ đồng (+859% so với quý trước). Chúng tôi cho rằng mức tăng 
này chủ yếu đến từ các khoản vay tái cơ cấu trước đó – tương tự như đã xảy 
ra trong Q2/2021 khi nợ Nhóm 5 tăng đột biến. Do tỷ lệ nợ xấu mới hình thành 
ở mức cao (2,37% quy năm), tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLCR) giảm xuống 
còn 119% (so với 129% vào cuối Q2) mặc dù chi phí tín dụng ở mức 2,1%.   

Các ước tính và định giá của chúng tôi hiện đang được xem xét, trong khi chờ 
những công bố chi tiết hơn từ phía ngân hàng về các khoản nợ xấu và nợ tái cơ 
cấu theo Thông tư 03/14. 
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Bảng: Tóm tắt bảng cân đối kế toán (tỷ đồng) 

Tỷ đồng 30/9/2021 31/12/2020 % YTD 30/9/2020 % YoY 
VCSH 94.971 84.813 12,0% 82.753 14,8% 
Tổng tài sản 1.447.809 1.341.436 7,9% 1.261.204 14,8% 
Cho vay khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) 1.092.777 1.027.542 6,3% 970.141 12,6% 
Tiền gửi khách hàng (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) 1.143.087 1.050.207 8,8% 1.002.251 14,1% 
Tỷ lệ nợ xấu 1,67% 0,94%  1,87%  

Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLCR) 118,6% 132,0%  74,9%  

LDR thuần 95,6% 97,8%  96,8%  

Nguồn: CTG, SSI Research 

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

Tỷ đồng 3Q 2021 3Q 2020 % YoY 9T2021 9T2020 % YoY 
Thu nhập lãi ròng 9.872 9.078 8,7% 31.393 25.295 24,1% 
Thu nhập ròng ngoài lãi 2.384 2.433 -2,0% 7.869 6.876 14,4% 
Tổng thu nhập hoạt động 12.255 11.511 6,5% 39.261 32.170 22,0% 
Chi phí hoạt động -3.647 -3.749 -2,7% -11.346 -10.348 9,6% 
Tỷ lệ Chi phí trên thu nhập (CIR) 29,8% 32,6%  28,9% 32,2%  

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng -5.548 -4.858 14,2% -14.004 -11.458 22,2% 
Lợi nhuận trước thuế 3.061 2.904 5,4% 13.911 10.364 34,2% 
NIM 2,80% 3,02%  3,11% 2,82%  

Chi phí tín dụng 2,05% 2,05%  1,78% 1,61%  

ROAA 0,67% 0,75%  1,07% 0,89%  

ROAE 10,4% 11,4%  16,5% 13,9%  

Nguồn: CTG, SSI Research 
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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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