Ngày 15/12/2021

CẬP NHẬT CÔNG TY
SSI Research

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB: HOSE)

Lợi nhuận hồi phục mạnh trong Q4/2021
Là ngân hàng có tỷ trọng doanh thu từ mảng bán lẻ cao nhất hệ thống với gần
70% thu nhập hoạt động đến từ khu vực phía Nam, hoạt động của VIB đã bị ảnh
hưởng khá nhiều trong Q3/2021 với lợi nhuận trước thuế giảm còn 1,4 nghìn tỷ
đồng (-17% YoY). Mặc dù vậy, ngân hàng đã hồi phục ấn tượng trong tháng 10
và tháng 11, với LNTT lũy kế 11T2021 đạt khoảng 7 nghìn tỷ đồng (+37% YoY).
LNTT trung bình tháng trong tháng 10- tháng 11 đã vượt giai đoạn tháng 4-tháng
6. LNTT 11 tháng phù hợp với ước tính LNTT 2021 của chúng tôi là 7,8 nghìn tỷ
đồng (+34% YoY). Năm 2022, chúng tôi ước tính LNTT đạt 9,5 nghìn tỷ đồng (+
24% YoY), trong khi ROE ước tính là 27,5%. ROE ở mức cao có thể giải thích phần
nào cho mức định giá cao hơn bình quân ngành của VIB với PB 2022 là 2,06x (vs
trung bình ngành là 1,67x).
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Thông số cơ bản
Giá
Vốn hóa (tỷ VND)
Số lượng CP lưu hành
KLGD TB 3T
GTGD TB 3T (tỷ VND)

43.700
67.872
1.553.143.000
1.991.644
78,97

P/E
P/B
ROE
ROA

12,12
3,06
28,9%
2,3%

Sở hữu NN
Sở hữu NĐTNN
Room NĐTNN
Free-float

Các chỉ tiêu chính trong kỳ bao gồm:
•

Tăng trưởng tín dụng và huy động hồi phục trong tháng 10 và tháng 11. Tăng
trưởng huy động duy trì mạnh +15% YTD. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng đạt
khoảng 15% YTD tại thời điểm cuối tháng 11 (vs 10,9% YTD tại thời điểm cuối
Q3/2021), nhờ cho vay mua nhà và cho vay kinh doanh cá nhân. VIB đã được nới
hạn mức tín dụng vào cuối tháng 11. Hạn mức tín dụng mới cho cả năm 2021 của
VIB ở mức 19,1% - mức cao thứ 5 trong số các ngân hàng chúng tôi nghiên cứu.
Hạn mức mới này có thể đảm bảo tăng trưởng tốt đến cuối năm.

•

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ hồi phục. Trong Q3/2021, thu dịch vụ giảm 32,7% YoY do việc giãn cách xã hội khiến một số chi nhánh tạm thời đóng cửa
ảnh hưởng mạnh đến hoạt động bancassurance. APE (phí bảo hiểm quy năm)
trung bình tháng trong tháng 10- tháng 11 tăng 73% so với giai đoạn tháng 7tháng 9 và tăng 5% so với giai đoạn tháng 4- tháng 6. Tỷ lệ thâm nhập của
bancassurance đối với các khách hàng gửi tiền, vay tiền và khách sử dụng thẻ tín
dụng tại VIB là 8%, 20%, và 5%. Tỷ lệ duy trì kỳ hạn 13 tháng và 25 tháng ở mức
tốt, trên 80%. Do đo, thu nhập từ hoạt động dịch vụ binh quân tháng hồi phục 90%
so với quý trước.

•

Chất lượng tài sản được kiểm soát. Tỷ lệ nợ xấu (bao gồm mua nợ, TPDN, cho
vay liên ngân hàng) tăng lên 1,7% (từ 1,57% tại Q3/2021). Tuy nhiên, nợ tái cơ
cấu đã có cải thiện trong 2 tháng qua, giảm -50% QTD. Khi thời gian tái cơ cấu
kết thúc, nhiều khách hàng hồi phục lại trạng thái thanh toán như bình thường và
lãi dự thu chưa ghi nhận trong Q3/2021 đã quay lại trong 2 tháng qua. Theo đó,
NIM của VIB hồi phục về mức Q2/2021 là 4,5%.
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Dư nợ cho vay của VIB (nghìn tỷ đồng)
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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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