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KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 71.000 đồng/cp; Giá mục tiêu ngắn hạn: 72.000 đồng/cp

Thông số chính
Giá hiện tại (VND) 61.000
Giá trị vốn hóa (tỷ VND) 45.281
Số lượng CP lưu hành 742.322.764
Giá cao nhất/thấp nhất 52W 71/49
KL khớp lệnh TB 20 phiên 826.390
GT khớp lệnh TB 20 phiên (tỷđ) 50,4
Sở hữu NĐTNN (%) 27,69%

Biến động giá

Chúng tôi khuyến nghị đầu tư cổ phiếu BVH với giá mục tiêu 1 năm là 71.000 đồng/cp dựa trên phương pháp P/B, mức tăng
16% so với giá hiện tại.
BVH hiện là doanh nghiệp đứng đầu thị trường bảo hiểm đầy tiềm năng của Việt Nam, với thị phần số 1 trong cả hai lĩnh vực bảo
hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.
• Triển vọng khả quan hơn trong dài hạn khi lãi suất đã tạo đáy. Hoạt động bảo hiểm nhân thọ đã trải qua thời gian khó khăn

kép trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt cùng với việc lãi suất liên tục suy giảm trong những năm gần đây. Với lợi suất trái phiếu
chính phủ được dự báo đang ở vùng đáy, triển vọng hoạt động kinh doanh của BVH sẽ khả quan hơn trong thời gian tới. Tuy
nhiên, ảnh hưởng lên tăng trưởng lợi nhuận sẽ được nhìn thấy rõ hơn trong năm 2022.

• Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ dự báo sẽ dần hồi phục. BVH đang chuyển hướng sang mục tiêu đảm bảo lợi nhuận thay vì
mở rộng thị phần như giai đoạn 2017-2018. Với việc chọn lọc rủi ro, tỷ lệ bồi thường của BVH dự báo sẽ giảm dần từ mức 60%
năm 2019 về 53-54% năm 2021, đưa lợi nhuận tăng từ mức 81-87 tỷ đồng trong 2019-2020 lên 200 tỷ đồng năm 2021 (so
với mức 300-400 tỷ đồng/năm trước khi mở rộng thị phần 2013-2017).

Yếu tố tích cực trong ngắn hạn
• Lợi nhuận tăng trưởng mạnh từ mức nền thấp trong Q1/2020. Trong Q1/2020, BVH phải trích chi phí dự phòng toán học cao

hơn 648 tỷ đồng so với cùng kỳ khi lãi suất TPCP xuống thấp và 334 tỷ đồng cho danh mục cổ phiếu. Do đó, LNTT sụt giảm
còn 174 tỷ đồng (so với 564 tỷ đồng cùng kỳ). Trong Q1/2021, chúng tôi kỳ vọng BVH sẽ không còn phải trích lập cho danh
mục cổ phiếu, nhờ đó lợi nhuận dự bảo tăng mạnh.

• Nếu không còn ý kiến loại trừ của kiểm toán trong BCTC soát xét cả năm, BVH sẽ được cấp margin trở lại trong thời gian tới.
Định giá: Năm 2021, ước tính tổng doanh thu đạt 53.361 tỷ đồng (+9%) và LNTT đạt 1.873 tỷ đồng (-6,2%). BVH đang giao dịch
ở mức định giá 2021 P/B là 2,2x, thấp hơn so với mức bình quân 10 năm.
Rủi ro: Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp lâu hơn dự kiến.

(tỷ VND) 2019 2020 2021F
Tổng doanh thu 35.748 37.708 41.863 
LNTT 1.512 1.901 1.873 
EPS (VND) 1.696 2.081 1.952 
BVPS (VND) 25.688 26.961 27.913 
ROE 7% 8% 7%
Tỷ suất cổ tức tiền mặt 1% 1% 1%
P/B 2,67 2,45 2,19
Nguồn: BVH, SSI Research
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▪ BVH hiện đang nằm trong xu hướng tăng ngắn hạn kể từ vùng đáy tháng 01/2021. Trong khi đó, BVH cũng đã đi ngang và tích luỹ trong
một biên độ hẹp từ 58.500 đến 62.000.

▪ Với xu hướng tăng hiện tại, BVH có nhiều khả năng hơn sẽ phá biên trên của vùng đi ngang nói trên để tiếp tục giai đoạn tăng giá trong
ngắn hạn.

▪ Vùng kháng cự gần tiếp theo trên cổ phiếu BVH sau khi phá 62.000 là 72.000; đây cũng là mục tiêu giá trong ngắn hạn trên cổ phiếu
này.
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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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