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Thông số cơ bản 
Giá 43.100 
Vốn hóa (tỷ VND) 47.815 
Số lượng CP lưu hành 1.109.388.000 
KLGD TB 3T 803.270 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 29,76 
P/E 10,30 
P/B 2,66 
Sở hữu NN 0% 
Sở hữu NĐTNN 20% 
Room NĐTNN 0% 
Free-float 73,3% 

 
Biến động giá cổ phiếu 

 
P/E so sánh 

 
 

 

 

Cập nhật Đại hội cổ đông 

VIB tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao đối với lợi nhuận trước thuế năm 2021 
ở mức +29% so với cùng kỳ - đạt 7,5 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng cũng đề xuất 
chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40% và phát hành cổ phiếu mới tương đương 3% 
số lượng cổ phiếu sau khi chia cổ phiếu thưởng. Chúng tôi ước tính lợi nhuận 
trước thuế năm 2021 đạt 7,4 nghìn tỷ đồng (+26,8% so với cùng kỳ) sát với kế 
hoạch của Ngân hàng và dựa trên ước tính tăng trưởng tín dụng và tiền gửi lần 
lượt là 30% và 31% cũng như tăng trưởng lợi nhuận phí ròng. Tuy nhiên, theo 
quan điểm của chúng tôi mức tăng trưởng hấp dẫn này đã phản ánh hầu hết 
vào giá do cổ phiếu VIB đang giao dịch với hệ số P/B và P/E 2021 sau tăng vốn 
lần lượt là 1,9x và 8,6x, so với mức bình quân toàn ngành là 1,4x và 8,8x. 

(tiếp trang 2) 
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Các điểm chính 

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Đại hội cổ đông đã phê duyệt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 7,5 nghìn tỷ đồng 
(+29% so với cùng kỳ) với mức tăng trưởng tín dụng và tiền gửi lần lượt đạt +31% và +31,2% so với cùng kỳ. 
Mặc dù hạn mức tín dụng ban đầu do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt thấp hơn đáng kể so với kế hoạch này, 
nhưng ngân hàng kỳ vọng hạn mức này sẽ nới dần trong thời gian tới khi nền kinh tế phục hồi chắc chắn hơn. 

Các sáng kiến chính để đạt được lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong năm 2021 như sau: 

• Tập trung vào nền tảng MyVIB và các sản phẩm thẻ tín dụng. Ngân hàng đang tập trung vào việc cải 
thiện nhóm sản phẩm hiện tại, thay vì mở rộng trong danh mục sản phẩm trong hai năm tới. Do đó, MyVIB 
phiên bản 2.0 và thẻ tín dụng với nhiều dòng thẻ khác nhau (thẻ kép, thẻ online plus…) sẽ tiếp tục được 
tập trung đẩy mạnh trong năm 2021 và 2022. VIB cũng dự kiến lợi nhuận từ bancassurance sẽ tăng 40% 
trong năm 2021.  

• Số hóa sẽ được tập trung vào công nghệ AI, machine learning và big data. Ngân hàng đang trong quá 
trình chuẩn hóa dữ liệu và đồng thời thực hiện nhiều dự án số hóa khác. Quá trình này được hỗ trợ bởi đội 
ngũ nhân viên có nền tảng công nghệ mạnh với khoảng hơn 300 nhân viên (chiếm 3,1% tổng số nhân viên 
của VIB). Con số này có thể tiếp tục tăng lên 5% trong 3 năm tới. 

✓ 15 dự án số hóa khác nhau, trong đó có dự án thay core banking, hệ thống scorecard, các dự án phê 
duyệt tín dụng với chuyên gia tư vấn là một công ty hàng đầu Hoa Kỳ và dự án CRM.  

✓ Phát triển nền tảng bán hàng cho hơn 7.000 đại lý bán hàng. Đây hiện là dự án thí điểm. VIB dự kiến 
sẽ có khoảng 5.000-6.000 nhân viên bán hàng bắt đầu sử dụng máy tính bảng để phục vụ bán hàng 
trong Q3/2021. Điều này sẽ hỗ trợ giảm chi phí, cải thiện hệ số CIR cũng như năng suất bán hàng. 
Ngân hàng đã và đang tập trung vào ngân hàng số trong vài năm qua và đã đạt được một số thành 
công ban đầu. Số lượng thẻ tín dụng và giao dịch lần lượt tăng 200% và 300% trong giai đoạn 2016-
2020. Ngân hàng khá lạc quan về mục tiêu này trong hai năm tới. 

• Mục tiêu tăng gấp đôi tỷ lệ CASA bán lẻ, từ 10% như hiện tại lên 20% trong 12-18 tháng tới để tiết kiệm 
chi phí vốn. Những biện pháp chính để đạt được kết quả này bao gồm đẩy mạnh dịch vụ thẻ, ứng dụng 
MyVIB, và các chương trình mở tài khoản lương. 

Bảng: kế hoạch năm 2021 của VIB (tỷ đồng) 

 2020 %YoY Kế hoạch năm 2021 % YoY 
Lợi nhuận trước thuế 5.803 42,2% 7.510 29,4% 
Tổng tài sản 244.676 32,6% 307.015 25,5% 
Vốn điều lệ 11.094 20,0% 15.997 44,2% 
Tổng tín dụng 171.545 29,4% 224.800 31,0% 
Tổng tiền gửi 178.908 28,2% 234.790 31,2% 
Tỷ lệ nợ xấu 1,46%  <3%  

ROE 29,6%   28,4%   
ROA 2,16%   2,20%   

Cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40% và phát hành mới 3%. Sau khi phát hành 1 nghìn tỷ trái phiếu Cấp 2, CAR 2020 
của ngân hàng cải thiện lên 10,1% từ mức 9,7% trong năm 2019. Trong năm 2021, Ngân hàng có kế hoạch 
chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40% và có thể phát hành 3% cổ phiếu bổ sung. Nếu kế hoạch này được thực hiện, 
vốn điều lệ sẽ tăng lên 16 nghìn tỷ đồng, và CAR của ngân hàng sẽ nằm trong khoảng 10% đến 11% phụ thuộc 
vào giá phát hành. Theo quan điểm của chúng tôi, đợt phát hành mới rất quan trọng để đạt được tốc độ tăng 
trưởng bảng cân đối lành mạnh trong trung hạn. 
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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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