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NH TMCP Kỹ thương Việt Nam [Mua, + 32.7%] 
(TCB: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
 

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 33,900 
Giá mục tiêu (đồng/cp) 45,000 
Tiềm năng tăng/giảm (%) 32.7% 
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 37,550 
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 14,000 
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) 57.1% 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) 81.5% 
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) 60.9% 
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 128,805 
KLGDBQ (triệu cp, 3 tháng) 21.968 
SL CP lưu hành (triệu cp) 3,505 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 22.49% 
Giới hạn SH nước ngoài (%) 22.5% 
P/E trượt 12 tháng (x) 11.3 
P/E dự phóng 12 tháng (x) 10.0 
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2018A 2019A 2020E 2021F 
Thu nhập lãi thuần (tỷ đồng) 11,390         14,258         17,880       20,598  
Tăng trưởng (% y/y) 27.5% 25.2% 25.4% 15.2% 
Lãi thuần từ HĐDV (tỷ đồng)          3,273           3,253           4,160         4,368  
Tăng trưởng (% y/y) -16.6% -0.6% 27.9% 5.0% 
LN HĐKD trước DP (tỷ đồng)        12,507         13,756         17,381       19,335  
Chi phí DP RRTD (tỷ đồng)        (1,846)           (917)          2,694        2,963  
LNST (tỷ đồng)          8,463         10,075         11,525       12,847  
Tăng trưởng (% y/y) 31.3% 19.1% 14.4% 11.5% 
NIM (%) 3.58% 3.57% 3.54% 3.50% 
NPL (%) 1.75% 1.33% 0.60% 1.20% 
LDR TT22 (%) 65.1% 80.3% 79.0% 79.0% 
CIR (%) 31.8% 34.7% 33.2% 33.2% 
ROA (%) 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 
ROE (%) 21.5% 18.0% 17.0% 16.1% 
P/B (x) 2.38 2.00 1.76 1.50 

 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 

 
Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị MUA với giá mục 
tiêu 45,000 đồng/cổ phiếu 

 
Phòng Nghiên cứu 
CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST 
(EVS) 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ  

 TCB là ngân hàng tư nhân có tính sáng tạo, năng động và áp dụng các 
phương thức dịch vụ mới nhằm thu hút khách hàng, quản trị rủi ro và 
tăng hiệu quả hoạt động. 

 Các sản phẩm dịch vụ tín dụng, hoạt động trái phiếu, dịch vụ khách hàng 
tổ chức, dịch vụ tài chính cá nhân ưu việt và quản trị rủi ro tốt giúp lợi 
nhuận của ngân hàng luôn dẫn đầu trong nhóm các ngân hàng tư nhân. 

 Danh mục và hệ sinh thái khách hàng của TCB có chất lượng tốt và đa 
dạng giúp ngân hàng có khả năng khai thác bán chéo nhiều sản phẩm.  

 Là ngân hàng có CAR theo Basel II cao nhất trong số các ngân hàng niêm 
yết. 

 Ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 11,525 tăng 14.4% và vượt kế 
hoạch đặt ra.  

 Dự báo lợi nhuận năm 2021 tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh 11.5% nhờ 
các sản phẩm dịch vụ mới và tận dụng hiệu quả trong hệ sinh thái của 
Ngân hàng.  

 Thị trường Bất động sản hồi phục có thể là chất xúc tác cho tăng trưởng 
tín dụng BĐS và cho vay cá nhân mua BĐS của TCB, vốn là ngân hàng rất 
tích cực cho vay trong lĩnh vực này, nhờ đó giúp TCB có thể duy trì lợi 
nhuận dẫn đầu trong năm 2021. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO  

 Chúng tôi sử dụng phương pháp PB để định giá cổ phiếu TCB.  

 Giá mục tiêu: TCB được xác định mục tiêu ở mức 45,000 đồng/cổ phiếu.  

 Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu TCB. 

 Rủi ro: TCB phụ thuộc nhiều mối liên kết trong hệ sinh thái của ngân hàng, 

nếu một trong các mối liên kết này thiếu hiệu quả - mảng cho vay khách 

hàng bất động sản có thể ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận trong năm 

2021.  
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  Ước tính kết quả kinh doanh 2020E 

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông 
của TCB năm 2020 dự kiến đạt 
11,525 tỷ đồng (+14.4% YoY)  

 Năm 2020, chúng tôi ước tính thu nhập lãi thuần của TCB đạt 17,880 tỷ đồng 

(+25.4% YoY). Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trước dự phòng +26.7% YoY nhờ 

CIR giảm nhẹ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông TCB tăng 14.8% và đạt 11,525 

tỷ đồng. 

  Dự phóng kết quả kinh doanh 2021F 

Thu nhập lãi thuần dự phóng tăng 
trưởng 15.2%, áp lực giảm NIM 

 

 Như trình bày tại phần đánh giá ACB, chúng tôi cho rằng có một số yếu tố tác 

động tiêu cực đến NIM của toàn ngành ngân hàng trong năm 2021.  

Ngoài ra TCB cũng gặp áp lực duy trì tỷ lệ Casa cao để giữ chi phí huy động vốn 

tiền gửi thấp bằng hoặc tốt hơn năm 2020 (tính đến Q3.2020 tỷ lệ Casa của TCB 

cao nhất trong hệ thống ngân hàng kéo chi phí huy động vốn tiền gửi giảm 

mạnh) trong bối cảnh nhiều ngân hàng tham gia vào cuộc chiến thị phần Casa 

thông qua chiến thuật tài khoản số đẹp hay miễn phí giao dịch.  

Chúng tôi ước tính NIM 2021 của TCB giảm xuống 4.8%, thu nhập lãi thuần tăng 

trưởng 15%, đạt 20,598 tỷ đồng. 

Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ khó 
duy trì mức tăng trưởng như năm 
2020  

 9T/2020, TCB ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng 65% yoy, 

một phần nhờ vào tăng trưởng phí liên quan đến hoạt động trái phiếu. Chúng 

tôi cho rằng mức tăng trưởng này là khá đột biến và không tiếp tục duy trì trong 

các năm tiếp theo do (1) Năm 2020: các doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái 

phiếu để bù đắp dòng tiền từ HĐKD thiếu hụt do covid-19, (2) Nghị định 81 của 

CP v/v siết chặt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới được 

ban hành. 

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 12,847 
tỷ đồng, tăng trưởng 11.5% so với 
năm 2020 

 Năm 2021, chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông của TCB đạt 

12,847 tỷ đồng (+11.5% YoY). Chi phí dự phòng dự phóng tiếp tục tăng trong 

năm 2021 làm giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. 

Dự phóng kết quả kinh doanh 2020E-2021F 

Chỉ tiêu (Đơn vị: Tỷ đồng) 2018A 2019A 2020E 2021F 
Thu nhập lãi thuần 11,390 14,258 17,880 20,598 
Lợi nhuận thuần trước dự phòng 12,507 13,756 17,381 19,335 
Lợi nhuận sau thuế  8,463 10,075 11,525 12,847 
Giá trị sổ sách của cổ phiếu 14,775 17,652 20,945 24,616 
EPS 2,418 2,879 3,293 3,671 

 

  Định giá và Khuyến nghị 

Khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu 
TCB giá mục tiêu 45,000 đồng/cổ 
phiếu 
 

 Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh PB định giá TCB. Các ngân hàng cùng 

phân khúc với TCB hiện được thị trường định giá khá cao (ACB: PB 1.89 lần, 

VPB: PB 1.81 lần, TPB: PB: 1.94 lần…). Với mức định giá trung bình, giá mục tiêu 

của TCB cuối năm 2021 là 45,000 VNĐ/cp, tương ứng với PB 1.83 lần.  

Rủi ro: 

(1) Rủi ro tập trung: Chiến lược hoạt động của TCB xoay quanh chuỗi giá trị của 

các ngành với trọng tâm là các tập đoàn đầu ngành, do đó TCB có mức độ tập 

trung tín dụng cao vào một số tập đoàn lớn và các doanh nghiệp đối tác, khách 

hàng của tập đoàn đó. Sức khỏe danh mục tín dụng của TCB phụ thuộc vào sức 

khỏe của các tập đoàn này. 

(2) Rủi ro về các yếu tố vĩ mô, dịch covid-19 tác động nhiều hơn đến KQKD của 

TCB so với ước tính của chúng tôi. 
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MUA:    Lợi nhuận kz vọng của 06 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kz vọng của 06 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kz vọng của 06 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem 

là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu 

trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của 

người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS 

không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường 

hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo 

này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ 

nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính 

chất khuyến nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, 

tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kz nội dung nào của báo cáo vì bất kz mục đích nào nếu không có sự 

chấp thuận bằng văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  

  

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 
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