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Mùa ĐHCĐ đã kết thúc, hầu hết các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu đều có quan điểm tích cực cho cả năm 2022. Kế hoạch tăng 
trưởng LNTT bình quân ở mức + 31% so với cùng kỳ, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào hạn mức do Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) phê duyệt như thường lệ. Tuy nhiên, VCB và MBB có thể có lợi thế về tăng trưởng tín dụng trong năm 2022, do hai ngân 
hàng này có kế hoạch tham gia hỗ trợ tái cơ cấu các ngân hàng “0 đồng”. 

KQKD Q1/2022 hầu hết đều phù hợp hoặc vượt kế hoạch đặt ra tại ĐHCĐ, ngoại trừ trường hợp của OCB. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là 
kết quả này chỉ phản ánh hoạt động trong Q1 và chưa phản ánh đầy đủ tác động của những động thái siết hoạt động cho vay bất động 
sản và trái phiếu doanh nghiệp gần đây. Chúng tôi cho rằng rủi ro trong ngắn hạn vẫn còn cho đến khi tình hình thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp trở nên rõ ràng hơn. Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi ưu tiên các cổ phiếu có chất lượng tài sản tốt với tỷ trọng cho vay 
bất động sản và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở mức thấp (như ACB và VCB). 

Tóm tắt ĐHCĐ năm 2022 

Kế hoạch LNTT năm 2022 ở hầu hết các ngân hàng khá khả quan (trung bình +31% so với cùng kỳ) bất chấp xu hướng tăng của lãi 
suất huy động và việc siết trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản của Chính phủ. 

• CTG, VCB và TCB đặt kế hoạch tăng trưởng LNTT thận trọng nhất – tăng trưởng dưới 20% so với cùng kỳ. Chúng tôi cho rằng TCB 
đã tính đến tác động của thị trường TPDN kém sôi động hơn trong năm 2022 vào kế hoạch. Còn đối với CTG và VCB, việc đặt kế 
hoạch thận trọng là thông lệ thường thấy trong những năm gần đây. Theo quan điểm của chúng tôi, các ngân hàng này có khả năng 
cao sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra tại ĐHCĐ. 

• Trong khi đó, VPB, SHB và BID đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh lần lượt đạt 51% đến 103% so với cùng kỳ nhờ phí bancassurance 
trả trước (đối với VPB) và áp lực dự phòng giảm mạnh (đối với BID & SHB). 

Điểm đáng chú ý nhất trong mùa ĐHCĐ năm nay là tờ trình về việc nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng của MBB và VCB, 
theo đó hai ngân hàng này cũng sẽ có một số các lợi ích nhất định ví dụ như tăng trưởng tín dụng cao hơn. VPB và HDB cũng có tờ trình 
ủy quyền cho HĐQT xem xét tham gia chương trình tái cơ cấu NHTM theo chủ Trương của NHNN. Tuy nhiên, thông tin chi tiết vẫn chưa 
được công bố. Do hầu hết các ngân hàng đã gần chạm hạn mức tín dụng được NHNN cấp ban đầu vào cuối Q1/2022, VCB và MBB có 
thể sẽ có một số lợi thế về tăng trưởng tín dụng so với các ngân hàng khác trong vài tháng tới theo quan điểm của chúng tôi. 

Kế hoạch tăng vốn điều lệ được trình tại hầu hết các ngân hàng, ngoại trừ STB và TCB. Việc tăng vốn điều lệ sẽ được hoàn thành thông 
qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (dao động từ 11,9% đến 50,0%) và kế hoạch phát hành cổ phiếu mới (BID, LPB, VPB, SHB và 
MBB). 

Các điểm đáng chú ý khác như một số ngân hàng đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2022-2026 sắp tới. 

 

Ngày 6/5/2022 

CẬP NHẬT NGÀNH NGÂN HÀNG: 

Đại hội cổ đông & cập nhật nhanh KQKD Q1/2022 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh
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Bảng: Kế hoạch năm 2022 

Cổ phiếu 

Kế hoạch năm 2022 Q1/2022 

Các điểm chính khác Tăng 
trưởng tín 
dụng 

LNTT (tỷ 
đồng) 

YoY Cổ tức cổ 
phiếu 

ESOP 
Phát 
hành 
mới 

LNTT (tỷ 
đồng) 

% kế 
hoạch tại 

ĐHCĐ 
ACB 10,0% 15.018 25,2% 25%   4.114 27,4%  

BID n/a 20.600 51,5% 12%  9,0% 4.513 21,9% 
Mục tiêu giai đoạn 2022-2027: Tăng trưởng LNTT trung bình 
khoảng 19% -26% với tăng trưởng tín dụng từ 8,0% -12,5% 
và tối ưu hóa chi phí 

CTG n/a 19.300 15,0% 11,85%   5,822 30,2% 

Cổ tức cổ phiếu cho năm 2020 (11.85%). Chưa chốt phương 
án chi trả cổ tức năm 2021. 
Phát hành 15 nghìn tỷ đồng trái phiếu Cấp 2 và 50 nghìn tỷ 
đồng trái phiếu trung hạn. 

HDB 20,0% 9.770 23,9% 25% 0,99%  2.528 25,9% 
Ủy quyền HĐQT xem xét tham gia chương trình tái cơ cấu 
NHTM theo chủ Trương của NHNN. Giảm tỷ lệ sở hữu nước 
ngoai tối đa xuống 18,5% 

LPB 18,0% 4.800 31,9% 15%  22,0% 1.795 37,4% 

Phát hành mới cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (5,54% 
~ 95,9 triệu cổ phiếu). Phát hành quyền mua cho cổ đông 
hiện hữu (16,4% ~ 300 triệu cổ phiếu). Việc ký lại hợp đồng 
bancassurance độc quyền kỳ vọng được hoàn tất vào tháng 
6/2022. 

MBB 16,0% 20.300 23,0% 20%  1,7% 5.910 29,1% 
Việc phát hành cổ phiếu mới cho Viettel dự kiến hoàn thành 
trong năm 2022. Thông qua tờ trình về việc nhận chuyển 
giao bắt buộc một tổ chức tín dụng. 

MSB 25,0% 6.800 33,6% 30% 0,94%  1.495 22,0%  

OCB 25,0% 7.174 30,0% 30%   836 11,7% 
Kế hoạch tăng vốn chưa hoàn tất của năm 2021 (ESOP và 
phát hành cho đối tác chiến lược) dự kiến sẽ được hoàn 
thành trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%. 

TCB 15,0% 27.000 16,2% n/a   6.785 25,1%  
TPB 18,0% 8.200 35,8% 33% 0,33%  1.623 19,8%  

SHB 14,4% 10.000 60,7% 15% 1,69% 40,0% 3.227 32,3% 
Phát hành quyền tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu với giá 
12.500 đồng/cổ phiếu. Phát hành cổ phiếu mới với tỷ lệ 20% 
cho nhà đầu tư chiến lược. 

STB 12,0% 5.280 20,0% n/a   1.589 30,1% 
Việc bán KCN Phong Phú cần phải chờ UBND TP.HCM quyết 
định. Việc bán cổ phần cầm cố tại VAMC đang chờ NHNN 
chấp thuận. 

VCB 15,0% 30.661 12,0% 18%   9.950 32,5% 
Thông qua tờ trình về việc nhận chuyển giao bắt buộc một 
tổ chức tín dụng. Cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18% cho 
năm 2020 đã được phê duyệt. 

VIB 30,0% 10.500 31,1% 35% 0,70%  2.279 21,7%  

VPB 35,0% 29.662 103,4% 50%  15,0% 11.146 37,6% 
Dự kiến hoàn thành phát hành riêng lẻ vào Q3/2022. Ngân 
hàng có thể xem xét mua cổ phiếu quỹ hoặc chia cổ tức 
bằng tiền mặt trong năm 2023. 

Trung bình  225.064,93 30,9%       

KQKD Q1/2022 

Nhìn chung, trong Q1/2022 các ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và duy trì được xu hướng tăng trưởng lợi nhuận ổn 
định (ngoại trừ CTG và OCB). Điều này không phản ánh tác động của việc siết hoạt động cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và thị 
trường trái phiếu doanh nghiệp. 

Dưới đây là những điểm chính rút ra từ báo cáo KQKD Q1/2022: 

• Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ (+7% so với đầu năm so với mức 3,4% trong Q1/2021). Điều khiến chúng tôi chú ý là tốc độ tăng 
trưởng tín dụng cao chưa từng có tại các ngân hàng quốc doanh (+6,4% so với đầu năm), với động lực là các khoản cho vay ngắn 
hạn. CTG gần đạt hạn mức tín dụng được cấp ban đầu vào cuối tháng 3 (+9% so với đầu năm) với việc đẩy mạnh giải ngân cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi đó, các ngân hàng tư nhân có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao (ngoại trừ HDB) có số dư 
trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục mở rộng. Tại thời điểm cuối Q1/2022, số dư trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất là ở các ngân hàng 
TCB, MBB, VPB, TPB và SHB. 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh
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Bảng: Tỷ trọng dư nợ của các ngân hàng đối với ngành bất động sản, xây dựng và trái phiếu doanh nghiệp (trên tổng dư nợ tín dụng) 

 

*Dữ liệu Q4/2021 

Nguồn: Các ngân hàng, SSI Research 

• NIM tăng nhẹ so với quý trước do các ngân hàng tiếp tục nâng LDR thuần lên 93% (so với mức 90% vào cuối năm 2021). Các 
ngân hàng quốc doanh còn được hưởng lợi từ sự gia tăng đáng kể của tiền gửi có kỳ hạn từ KBNN (tăng 66 nghìn tỷ đồng so với đầu 
năm) và CASA cải thiện (khoảng 60 bps so với quý trước tại BID và VCB). Việc tăng CASA có thể là kết quả ban đầu của các chương 
trình miễn phí chuyển khoản bắt đầu từ năm 2022 tại các ngân hàng quốc doanh. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh và tỷ lệ NIM 
ổn định, thu nhập lãi thuần (NII) tăng 19% so với cùng kỳ. STB là một ngoại lệ với NII giảm 9% so với cùng kỳ, do ngân hàng đẩy 
mạnh việc thoái lãi dự thu tồn đọng. 

• Thu nhập phí thuần (NFI) tăng trưởng mạnh ở nhóm ngân hàng tư nhân (+37% so với cùng kỳ) nhưng thu hẹp ở nhóm ngân 
hàng quốc doanh (-16,5% so với cùng kỳ). Điều này phù hợp với ước tính của chúng tôi, vì các ngân hàng quốc doanh đã chọn 
cách hy sinh một phần thu nhập phí để đổi lấy việc mở rộng CASA, giảm chi phí vốn. Trong khi đó, thu nhập từ dịch vụ thanh toán 
và bancassurance vẫn tăng mạnh ở hầu hết các ngân hàng tư nhân. Thu nhập liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh 
nghiệp chưa bị ảnh hưởng trong Q1/2022. 

• Thu nhập ròng ngoài lãi (non-NII) nhìn chung yếu ngoại trừ giao dịch ngoại hối tại các ngân hàng quốc doanh và tư nhân lớn, và 
thu từ nợ xấu đã xử lý tại ACB, CTG, STB và VPB. Lãi từ chứng khoán đầu tư khá ảm đạm trong toàn ngành, ngoại trừ MBB. CTG và 
TCB thậm chí còn ghi nhận lỗ ròng chứng khoán đầu tư do trích lập dự phòng giảm giá đối với danh mục trái phiếu chính phủ. Tuy 
nhiên, số dư dự phòng này dự kiến sẽ được hoàn nhập trong Q2/2022, do Thông tư 24/2022 mới đây không yêu cầu các doanh 
nghiệp phải trích lập dự phòng giảm cho trái phiếu chính phủ từ ngày 25/5/2022. 

• Áp lực trích lập dự phòng vẫn ở mức cao, ngoại trừ ACB và TCB. Tỷ lệ nợ xấu tại hầu hết các ngân hàng xấu đi trong Q1/2022, 
nguyên nhân một phần là do việc phân loại lại các khoản nợ tái cơ cấu thành nợ Nhóm 4 hoặc 5 sau khi hết thời hạn tái cơ cấu. Dư 
nợ tái cơ cấu do đó đã giảm ở hầu hết các ngân hàng mà chúng tôi có thông tin. Tỷ lệ nợ Nhóm 2 tăng tương đối mạnh, ngoại trừ 
tại ACB, HDB, MSB và TCB. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng chất lượng tài sản trong Q1/2022 ở các ngân hàng thuộc phạm vi 
nghiên cứu chưa phải là vấn đề đáng lo ngại nhưng áp lực trích lập dự phòng vẫn ở mức cao (+18% so với cùng kỳ). 

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


 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Web Portal: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh  

Trang  4 

 

Bảng: Tóm tắt Q1/2022 
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CAM KẾT PHÂN TÍCH 

Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân 
đối với chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên 
quan đến khuyến nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.  

KHUYẾN NGHỊ 

Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 

Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là 
đáng tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa 
công bố nào. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi 
được biết, và theo ý kiến cá nhân của chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có 
thể thay đổi bất kì lúc nào mà không cần thông báo. Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua 
hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các công ty con và/ hoặc các chuyên viên, giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc 
có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các công ty được đề cập trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp 
dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.  

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối 
với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, 
tuyên bố, dự báo, và dự đoán nào trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
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