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NGÂN HÀNG
Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của
các ngân hàng tăng trưởng tốt
-

Tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận trung bình
ngành là 53.7%.
EPS tăng, giá cổ phiếu giảm dẫn đến
P/E của các cổ phiếu giảm.
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Ưu tiên kiềm chế lạm phát,
không đẩy mạnh tăng trưởng
tín dụng cuối năm.
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Tăng trưởng cho vay khách hàng thấp
hơn so với cùng kỳ trong khi huy động
tiền gửi tăng.
Tăng trưởng tín dụng giảm do chủ
trương của Ngân hàng Nhà nước cũng
như định hướng của các ngân hàng là
siết tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro
như bất động sản, chứng khoán.
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KQKD 6T ĐẦU NĂM 2018 KHẢ QUAN
6 tháng đầu năm 2018, các ngân hàng đều có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt. Trong 17 ngân hàng niêm
yết trên sàn chứng khoán, có đến 16 ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận dương so với cùng kỳ năm
2017. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trung bình toàn ngành là 53.7%. Trong đó, VIB có mức tăng trưởng
mạnh nhất (201%), và LPB là ngân hàng duy nhất có mức tăng trưởng âm (-28%).
Do giá cổ phiếu giảm mạnh trong khi thu nhập bình quân mỗi cổ phiếu tăng, chỉ số P/E và P/B (dựa trên
số liệu của 4 quý gần nhất) của nhóm 17 cổ phiếu ngân hàng giảm đáng kể so với mức đỉnh thiết lập hồi
tháng 4/2018
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Các nguyên nhân chính tác động đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của hệ thống ngân hàng trong 6 tháng
đầu năm là: (1) Tăng trưởng tín dụng, (2) Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh, (3) Kiểm soát tốt hơn các loại
chi phí và (4) Giảm chi phí dự phòng rủi ro.
Tăng trưởng tín dụng
Tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính quý II/2018 cho thấy hầu hết các ngân hàng đều đạt tăng trưởng
trong hoạt động cho vay khách hàng. Tính đến cuối tháng 6, tăng trưởng cho vay khách hàng ở 17 ngân
hàng niêm yết đạt 9.2% so với đầu năm, thấp hơn mức tăng trưởng cùng kỳ là 10.8%. Trong đó nhiều
ngân hàng có mức tăng trưởng cho vay khách hàng từ 10% trở lên như TPBank, HDBank,
LienVietPostBank, ACB, Vietcombank, MBB…
Hoạt động huy động tiền gửi tăng 10.2% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng 7.9% so với cùng kỳ
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Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh
Thu nhập ngoài lãi tăng trung bình 45.3%, chủ yếu đến từ thu nhập dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, đầu tư
chứng khoán. Thu nhập từ dịch vụ tăng trưởng tốt nhờ tăng thu phí, bán chéo sản phẩm và hoạt động kết
hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm. Trong khi đó, thu nhập từ chứng khoán đạt mức tăng tốt một phần nhờ
lãi suất trái phiếu không hấp dẫn, giảm mạnh từ 4.36% cuối năm 2017 xuống còn 3.65% cuối tháng
6/2018. Thu nhập kinh doanh và đầu tư chứng khoán tăng 31.3% so với cùng kỳ, chiếm 3.13% tổng
doanh thu. Thu nhập từ hoạt động thu hồi ngoại bảng tăng mạnh 79.9% so với cùng kỳ, chiếm 7.43%
tổng thu nhập.
Do xu hướng tăng của lãi suất trái phiếu chính phủ trong thời gian gần đây và do bị ảnh hưởng bởi kế
hoạch tăng lãi suất của FED, doanh thu kinh doanh và đầu tư chứng khoán có thể bị ảnh hưởng, trong khi
thu nhập dịch vụ và thu hồi nợ ngoài bảng vẫn còn dư địa để tăng trưởng.

Kiểm soát tốt chi phí, tỉ lệ NIM được cải thiện

Việc kiểm soát chi phí thể hiện qua mức chi phí
hoạt động và chi phí rủi ro tín dụng chỉ tăng lần lượt
14.7% và 17.4% so với cùng kỳ, thấp hơn các mức
tăng trưởng thu nhập. Tỷ lệ NIM ngành NH được
cải thiện trong năm 2018. Trung bình NIM Q2/2018
toàn ngành là 3.27% và dự kiến tăng 18.5% vào
năm 2019.
Lãi suất cho vay sẽ vẫn giữ ổn định đối với các
doanh nghiệp nhưng sẽ tăng đối với nhóm khách
hàng cá nhân, nhất là với các khoản vay thế chấp kỳ
hạn dài. Đây sẽ là một trong các yếu tố chính giúp
cải thiện hệ số NIM các năm tới.
Các ngân hàng phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng
với lãi xuất cho vay cao hơn các dịch vụ cho vay
truyền thống làm gia tăng tỉ lệ NIM. Tiêu biểu là 3
ngân hàng VPB, MBB, HDB có tỉ lệ NIM cao nhất
toàn ngành. Tuy nhiên bên cạnh đó, các ngân hàng
này sẽ gia tăng rủi ro nợ xấu.
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Tăng giảm chi phí dự phòng rủi ro
Chi phí dự phòng rủi ro chiếm đến 42% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.
Trong 17 ngân hàng, có 6 ngân hàng chi phí dự phòng rủi ro giảm so với cùng kỳ năm 2017 là: ACB,
TCB, EIB, LPB, KLB và BAB. Trong đó ACB và TCB có chi phí dự phòng rủi ro giảm hơn một nửa so
với cùng kỳ.
Tuy vậy nhìn chung toàn ngành chi phí dự phòng rủi ro 6 tháng đầu năm 2018 tăng 14% so với cùng kỳ.

TỈ LỆ NỢ XẤU TOÀN HỆ THỐNG GIẢM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng đang
ở mức 6.6 – 6.7%, giảm so với mức 10.8% trước đây. Tỷ lệ này bao gồm cả nợ xấu nội bảng, ngoại bảng,
các khoản nợ xấu đã cơ cấu và nợ xấu tiềm ẩn. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối quý
II, các tổ chức tín dụng đã xử lý hơn 138,000 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42. Trong đó, xử
lý nợ xấu nội bảng đạt 70,230 tỷ (chiếm 50.8%), xử lý các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng cân đối
kế toán gần 21,600 tỷ đồng (chiếm 15.6%) và xử lý các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC được thanh toán
bằng trái phiếu đặc biệt gần 46,500 tỷ đồng (chiếm 33.6%).
Tính đến cuối tháng 8, đã có tổng cộng 6 ngân hàng hoàn tất mua lại trái phiếu nợ tại VAMC bao gồm:
Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, VIB, MB Bank, và ACB. Do đó, các quý tiếp theo những ngân
hàng này sẽ không phải trích lập dự phòng 20% cho trái phiếu đặc biệt tại VAMC và chuyển sang tự trích
lập dự phòng ở mức thấp hơn. Vì vậy chi phí trích lập dự phòng có thể giảm trong 6 tháng cuối năm và
tác động tích cực đến lợi nhuận thu được.
Về bản chất, việc các NH tất toán trái phiếu tại VAMC không đồng nghĩa với việc tỷ lệ nợ xấu của ngân
hàng giảm mà điều đó thể hiện rằng, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng đang tốt dần lên, áp lực nợ
xấu được giảm bớt và có thể tự xử lý các khoản nợ tồn đọng lại từ giai đoạn khủng hoảng trước.
VAMC bắt đầu tiến hành công tác mua lại nợ xấu (phát hành trái phiếu đặc biệt) từ các NHTMCP từ năm
2013, thời điểm hiện tại cũng gần tới thời gian đáo hạn 5 năm của trái phiếu.
Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá công tác thu hồi nợ xấu của toàn bộ hệ thống ngân hàng đã có sự tiến triển
tương đối tích cực trong thời gian gần đây, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống thực tế đã giảm. Tỉ lệ nợ xấu tại các
ngân hàng được kiểm soát và duy trì ở mức dưới 3%. 6 tháng đầu năm duy chỉ có 2 ngân hàng có tỉ lệ nợ
xấu lớn hơn 3% là VPB (4.07%) và STB (3.7%). Trong 6 tháng có 5 ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu giảm là
STB, VIB, BID, LPB và EIB. Tuy nhiên tỉ lệ nợ xấu trung bình của các ngân hàng tăng nhẹ 0.02% so với
cuối năm 2017.
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MOODY'S NÂNG HẠNG TÍN NHIỆM CÁC NGÂN HÀNG
Trong tháng 8/2018, sau khi nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ B1 lên Ba3, Moody’s đã nâng xếp
hạng của các ngân hàng Việt Nam. Cụ thể:
-

-

-

Nâng xếp hạng tiền gửi nội ngoại tệ dài hạn và phát hành tiền gửi nội tệ và ngoại tệ cho Ngân
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Bên cạnh đó, nâng
xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn (CRR) và đánh giá rủi ro đối tác (CRA) của VietinBank và BIDV,
giữ nguyên với Vietcombank.
Nâng xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn đối với ACB, MB và Techcombank.
Nâng xếp hạng tiền gửi nội - ngoại tệ và phát hành tiền gửi cho 5 ngân hàng gồm: ABBank,
LienVietPostBank, TPBank, VIB, VPBank. Nâng xếp hạng CRR và CRA dài hạn đối với SHB,
HDBank, OCB.
Thay đổi triển vọng cho xếp hạng tiền gửi nội ngoại tệ và xếp hạng nhà phát hành tiền gửi đối với
8 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, ABBank, LienVietPostBank, TPBank, VIB,
VPBank từ mức "ổn định" lên "tích cực"

3 nguyên nhân chính để các ngân hàng Việt Nam được nâng hạng là:




Moody's đã nâng bậc tín nhiệm quốc gia. Theo đó, các ngân hàng lớn có yếu tố nhà nước thường
được các tổ chức này nâng hạng theo hạng tín nhiệm quốc gia.
Hoạt động của toàn hệ thống ngân hàng có cải thiện nhất định như nợ xấu được xử lý tích cực...
Dự trữ ngoại hối được tăng cường.
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ƯU TIÊN KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, KHÔNG ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG
NHNN đang có chủ trương kiểm soát tín dụng rất mạnh mẽ cho giai đoạn cuối năm 2018. NHNN đã ban
hành chỉ thị số 04 nêu rõ: “Không xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng”. Với tình hình lạm
phát tăng 4.67%, cao hơn so với dự đoán, và tỷ giá đã tăng 1.4% so với đầu năm trên thị trường liên ngân
hàng, NHNN có lý do để thận trọng hơn với chính sách cho vay tín dụng.
Chỉ thị này sẽ khiến một số nhà băng đã hết room tín dụng gặp khó khăn trong việc tăng trưởng doanh
thu. Đến hết tháng 8 năm 2018, tăng trưởng tín dụng trung bình ngành đạt 8.18%, mức thấp nhất 4 năm
qua. Tăng trưởng tín dụng dự kiến sẽ thấp hơn so với kế hoạch 17% cả năm. Kỳ vọng tín dụng trong năm
2019 chỉ tăng khoảng 15-16%, tập trung vào các khoản vay liên quan đến sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh
vực ưu tiên và cho vay tiêu dùng. Dù tổng tín dụng có giảm tốc, tín dụng tiêu dùng và tín dụng ngoại tệ
vẫn giữ đà tăng trưởng hai năm tới. Vì NHNN chỉ siết chặt room cho vay trên thị trường 1, thị trường 2
vẫn hoạt động bình thường nên các ngân hàng hết room tín dụng vẫn có thể hoạt động kinh doanh tại thị
trường liên ngân hàng, đầu tư trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác, kinh doanh ngoại hối, tăng phí
dịch vụ để bù đắp cho phần hụt từ thu nhập cho vay.
Nhiều ngân hàng mức tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm đã gần sát mới mức trần được NHNN duyệt
như TPB, VCB, MB, LPB.
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SBS ĐÁNH GIÁ NGÀNH
Theo SBS đánh giá, hoạt động ngành ngân hàng trong những năm gần đây đang có những chuyển biến
tích cực. Biên lợi nhuận của ngành ngân hàng được cải thiện vượt bậc. ROA, ROE toàn ngành tính đến
cuối T6/2018 là 1.09% và 14.98% cao hơn hẳn mức 0.56% và 8.05% năm 2016, 0.69% và 10.2% năm
2017. Tỉ lệ NIM liên tục được cải thiện từ 2.74% năm 2016 lên 3% 2017 và 3.27% vào cuối T6/2018. Dự
kiến tỉ lệ này còn tăng trong các năm tới, khi nhiều ngân hàng như ACB, VPB.. đang tiến tới số hóa các
dịch vụ ngân hàng, giúp giảm thiểu chi phí hoạt động.
Sự gia tăng lợi nhuận của các ngân hàng là tích cực trong điều kiện vĩ mô ổn định. Tỉ lệ nợ xấu toàn hệ
thống giảm, chất lượng tài sản của các ngân hàng được cải thiện. Moody’s đã đánh giá thông qua việc
nâng hạng tín nhiệm 12 ngân hàng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sau nỗ lực giải quyết nợ xấu, nhà
nước vẫn đang tiếp tục cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động ngành ngân hàng, kiếm soát tình hình tín
dụng, tránh phát triển nóng. Chỉ thị số 04 của NHNN đã cho thấy rõ quyết tâm này.
Việc siết chặt tín dụng sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của các ngân hàng trong 6 tháng cuối năm. Một số
ngân hàng sẽ gặp khó khăn khi hoạt động cho vay tín dụng đang chiếm tỷ trọng chính trong doanh thu,
điển hình như TPB, VCB. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá về lâu dài chính sách của NHNN sẽ có tác động
tích cực lên toàn hệ thống. Việc siết chặt room sẽ làm cho ngân hàng phải thanh lọc được các khoản nợ,
nâng cao chất lượng tín dụng, tránh tăng trưởng nóng. Chính sách trên cũng tác động giúp các hoạt động
khác ngoài tín dụng của ngân hàng phát triển.
Mặt khác, phần giảm chi phí dự phòng rủi ro do trái phiếu nợ tại VAMC của các ngân hàng gần đến hạn
xử lý sẽ làm tăng lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng trong các quý tiếp theo. Nhiều ngân hàng sẽ có
mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến. ACB 6T năm 2018 LN tăng 151% so với cùng kỳ một phần do chi
phí dự phòng rủi ro giảm hơn một nửa. Đầu T8/2018, VIB và CTG cũng đã thông báo tất toán trước hạn
toàn bộ trái phiếu VAMC.
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CÁC NGÂN HÀNG TIÊU BIỂU
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Vốn hóa: 40,161 tỷ
Tỉ lệ nợ xấu: 0.79%
NIM: 3.45%
EPS: 3,320
P/E: 11.15
P/B: 2.19
(số liệu ngày 06/09/2018)

Triển vọng:
- Lợi nhuận tăng trưởng tốt: Có thể đạt 6,122 tỷ đồng LNTT năm 2018,
7,341 tỷ đồng LNTT năm 2019; ACB dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018 tỷ lệ
30% bằng cổ phiếu và 20% cho năm 2019-2020.
- Định hướng phát triển ngân hàng số: Chuẩn hóa 34 quy trình về cung cấp
dịch vụ và giải pháp cho khách hàng; Quý 4/2018 đưa vào hoạt động hệ
thống CDM (Cash Deposit Machine), tự động hóa phương thức giao dịch
của khách hàng; Trong giai đoạn 2020-2024 mỗi năm đầu tư 30-35 triệu
USD vào công nghệ.
- Tập trung vào khách hàng SME và bán lẻ
Nhận định:
- Chúng tôi đánh giá cao công tác quản lý rủi ro và định hướng phát triển cụ
thể đi sâu vào một phân khúc khách hàng của ACB. Chất lượng tài sản của
ngân hàng tốt, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng luôn được duy trì ở mức thấp so
với toàn ngành. Bên cạnh đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng cũng tăng
trưởng tốt, chi phí hoạt động của ngân hàng giảm cho thấy các hoạt động
kinh doanh của ngân hàng là hiệu quả và ổn định.
- SBS dự kiến EPS 2018 của ACB ~4,570VND

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Vốn hóa: 213,528 tỷ
Tỉ lệ nợ xấu: 1.15%
NIM: 2.54%
EPS: 3,140
P/E: 18.91
P/B: 3.65
(số liệu ngày 06/09/2018)

Triển vọng:
- Thu nhập lãi thuần tăng 19.1% so với cùng kỳ nhờ tín dụng tăng cao và
NIM ổn định. LNTT của VCB trong 6 tháng năm 2018 tăng 52.6% so với
cùng kỳ
- Xóa 1,400 tỷ nợ xấu trong Q2/2018, giảm tỉ lệ nợ xấu xuống còn 1.2% vào
cuối Q2/2018.
- VCB đang tìm kiếm đối tác để ký hợp đồng phân phối độc quyền bảo hiểm
nhân thọ trên hệ thống VCB. Thương vụ này sẽ đem đến cho ngân hàng
nguồn thu lớn từ phí đại lý và hoa hồng
Nhận định:
- Trong 6 tháng cuối năm, lợi nhuận của ngân hàng có thể bị ảnh hưởng bới
chính sách siết tín dụng của NHNN. Mức tăng trưởng lợi nhuận có thể giảm
hơn so với 6 tháng đầu năm.
- SBS dự kiến EPS 2018 của VCB ~ 4,150VND.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT

(số liệu ngày 06/09/2018)

Mã CK

Vốn hóa
(Tỷ VND)

EPS cơ bản

P/E cơ bản

P/B

BV

Giá TC
(06/09/2018)

ACB

40,161

3,320

11.15

2.19

16,892

37,600

BAB

10,693

1,308

13.72

2.23

12,212

33,100

BID

110,999

2,378

12.29

1.41

14,628

26,050

CTG

100,729

2,085

13.95

1.15

18,191

13,950

EIB

16,731

1,003

13.21

2.53

12,183

37,000

HDB

30,948

2,797

10.84

0.64

14,586

8,600

KLB

2,793

727

5.59

0.71

12,285

9,200

LPB

6,591

1,647

10.74

1.63

12,999

22,750

MBB

51,203

2,083

15.67

1.68

13,767

20,500

NVB

2,471

96

86.82

0.77

10,781

8,300

SHB

9,870

1,428

5.75

0.64

12,912

8,300

STB

19,759

819

13.38

0.84

13,112

11,100

TCB

90,212

2,563

10.07

1.9

13,564

25,800

TPB

17,547

2,214

11.9

1.82

14,503

26,500

VCB

213,582

3,140

18.91

3.65

16,261

60,600

VIB

13,929

3,197

8.21

1.44

18,212

26,100

VPB

62,388

3,068

8.39

1.89

13,614

25,350

KHUYẾN CÁO
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên
chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân
trong báo cáo này đã được cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất
trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không
chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán hoặc lôi
kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân
viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập
trong báo cáo này. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này.
Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS
hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài
liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện
truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.
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