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Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Báo cáo ĐHCĐ 

 

Mục tiêu tăng trưởng mạnh cùng với sự tự tin trong quản 

trị rủi ro 

• 222 cổ đông đại diện cho 85% quyền biểu quyết đã tham dự ĐHCĐ của VIB vào ngày 

15/03/2023. Phiên hỏi đáp tập trung vào triển vọng hoạt động kinh doanh và các rủi ro trong 

hoạt động của ngân hàng hiện nay.  

• Kế hoạch cho năm 2023 bao gồm tăng trưởng tín dụng đạt 25,0% YoY, huy động vốn (bao 

gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) tăng trưởng 26,2% YoY, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và 

lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 12,2 nghìn tỷ đồng (+15,3% YoY). Mục tiêu ROE và ROA 

năm 2023 lần lượt là 27,1% và 2,6%.  

• VIB cũng đề xuất (1) phương án phát hành cổ phiếu thưởng (421,5 triệu cổ phiếu — 20% số 

cổ phiếu đang lưu hành), (2) phát hành 7,6 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 0,36% số cổ 

phiếu đang lưu hành) và (3) cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu) sẽ được chi trả 

trong năm 2023.  

Kế hoạch lợi nhuận năm 2023 cao hơn dự báo hiện tại của chúng tôi. Kế hoạch LNTT của 

Ban lãnh đạo là 12,2 nghìn tỷ đồng (+15,3% YoY) so với dự báo của chúng tôi là 11,1 nghìn tỷ 

đồng (+5,3% YoY). Ngoài ra, kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2023 của VIB là 25% YoY, cao 

hơn dự báo hiện tại của chúng tôi là 15,6% YoY. Ở kịch bản kém thuận lợi hơn, ban lãnh đạo kỳ 

vọng tín dụng sẽ tăng trưởng khoảng 15% trong năm 2023. Mặc dù tăng trưởng tín dụng 2 tháng 

đầu năm  2023 không được công bố, VIB cho biết tốc độ tăng trưởng chậm, do (1) Tết Nguyên 

đán và (2) ngân hàng muốn chọn lọc hơn trong giải ngân để đảm bảo chất lượng tín dụng trong 

bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay. Ngân hàng cho biết, mức tăng trưởng tín dụng thấp 

hơn 25% trong năm 2023 sẽ không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch lợi nhuận của VIB do ban lãnh 

đạo đã cân nhắc nhiều yếu tố như chi phí dự phòng, chi phí quản lý doanh nghiệp và huy động 

vốn. Theo ngân hàng, NIM của VIB tăng nhẹ trong 2T 2023; tuy nhiên, ngân hàng kỳ vọng NIM sẽ 

giảm trong vài tháng tới, ở mức 4,5%-4,6% (tương đối ổn định so với NIM năm 2022), do ngân 

hàng đang thực hiện theo định hướng của Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ nền 

kinh tế trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã giảm một số lãi suất điều hành ngày 

14/3/2023. 

Ban lãnh đạo cung cấp thêm thông tin về các rủi ro liên quan tới danh mục cho vay của VIB. 

Ban lãnh đạo cho biết 90% danh mục cho vay của công ty là khách hàng cá nhân và 91% danh 

mục cho vay bán lẻ là các khoản cho vay có bảo đảm; trong khi đó, 9% chủ yếu là cho vay tín chấp 

qua thẻ tín dụng. Khoảng 50% danh mục cho vay bán lẻ là các khoản thế chấp với giá trị khoản 

vay trên tài sản đảm bảo (LTV) khoảng 70%-80%. Ngoài ra, VIB cho biết ngân hàng (1) chỉ cho 

vay đối với các dự án đã hoàn thành đủ điều kiện pháp lý cũng như bất động sản có sổ hồng, sổ 

         

Ngành: Ngân hàng   2022 2023F 2024F 2025F  

Ngày báo cáo: 15/03/2023  TT LN trước dự phòng 23,4% 15,4% 13,2% 15,9%  

  

Tổng quan công ty 
Thành lập năm 1996, VIB là ngân hàng có quy mô nhỏ thứ 
ba trong danh sách theo dõi của chúng tôi về mặt tổng tài 
sản và mạng lưới chi nhánh/PGD tính đến ngày 
31/12/2021. Chiến lược của VIB tập trung vào dịch vụ 
ngân hàng bán lẻ. Ngân hàng này đăng ký giao dịch trên 
sàn UPCoM vào năm 2017 và bắt đầu giao dịch trên sàn 
HOSE vào tháng 11/2020. 

 

Giá hiện tại: 21.400VND  TT LNST  32,1% 7,9% 3,3% 22,8% 

Giá mục tiêu*: 25.900VND  TT EPS 32,5% 7,9% 3,3% 22,8% 

TL tăng: 21,0%  NIM 4,72% 4,49% 4,42% 4,41% 

Lợi suất cổ tức: 2,3%  Nợ xấu/Cho vay  2,45% 2,52% 2,62% 2,32% 

Tổng mức sinh lời: 23,4%  CIR  34,3% 35,7% 37,0% 37,6% 

KN gần nhất*: MUA  P/B 1,4x 1,1x 0,9x 0,7x 

   P/E 5,5x 5,1x 4,9x 4,0x 

        

GT vốn hóa: 1,9 tỷ USD    VIB Peers VNI 

Room KN  0USD  P/E (trượt)    5,5x   6,2x 13,5x 

GTGD/ngày (30n) 2,7tr USD  P/B (hiện tại)   1,4x   1,3x  1,6x 

Cổ phần Nhà nước 0%  ROE  29,7% 21,5% 14,0% 

SL cổ phiếu lưu hành 2,018 tỷ  ROA  2,6% 2,0% 2,2% 

Pha loãng 2,018 tỷ  *  cập nhật ngày 07/12/2022  

Huỳnh Thị Hồng Ngọc 

Chuyên viên Cao cấp 

Nguyễn Anh Duy, PhD 

Trưởng phòng Cao cấp 
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đỏ và (2) áp dụng phương pháp thận trọng trong định giá tài sản thế chấp. Vì vậy, kể cả khi giá thị 

trường bất động sản giảm 30%-40% thì ngân hàng vẫn có thể kiểm soát được rủi ro. 

Mảng kinh doanh thẻ của VIB tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 5 năm qua, tổng chi tiêu của người 

tiêu dùng qua thẻ đã tăng từ 8 nghìn tỷ đồng lên 78 nghìn tỷ đồng. VIB có thị phần chi tiêu qua thẻ 

nằm trong top 3 (12%) và đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách với 2 đối thủ trong top đầu trong năm 

2023. Ngoài ra, VIB là ngân hàng thứ hai tại Việt Nam(sau VCB) được chọn làm đối tác của 

American Express, điều mà chúng tôi tin rằng sẽ thúc đẩy mảng thẻ của VIB trong thời gian tới. 

Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, kế hoạch tăng vốn và chia cổ tức tiền 

mặt. Kế hoạch chi trả 20% cổ phiếu thưởng (vốn điều lệ tăng thêm 4,2 nghìn tỷ đồng) sẽ được 

trích nguồn từ (1) 320 tỷ đồng dự phòng vốn chủ sở hữu và (2) 3,9 nghìn tỷ đồng lợi nhuận giữ lại. 

Theo kế hoạch, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ 21,1 nghìn tỷ đồng lên 25,4 nghìn tỷ đồng sau khi 

phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu ESOP. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý là tổng mức cổ tức tiền 

mặt được cổ đông thông qua cho năm 2023 là 15% (1.500 đồng/cổ phiếu). Tuy nhiên, 10% (1.000 

đồng/cổ phiếu) đã được thanh toán vào ngày 03/03/2023. Do đó, 5% (500 đồng/cổ phiếu) sẽ được 

thanh toán trong vài tháng tới. Ban lãnh đạo cho biết VIB sẽ tiếp tục chia cổ tức tiền mặt trong thời 

gian tới nếu không có chỉ đạo, định hướng từ các cơ quan chức năng về việc không chia cổ tức 

tiền mặt.   
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Xác nhận của chuyên viên phân tích 

Chúng tôi, Huỳnh Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Anh Duy xác nhận rằng những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh 

đúng quan điểm cá nhân của chúng tôi về công ty này. Chúng tôi cũng xác nhận rằng không có phần thù lao nào của chúng tôi 

đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Các 

chuyên viên phân tích nghiên cứu phụ trách các báo cáo này nhận được thù lao dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chất 

lượng, tính chính xác của nghiên cứu, và doanh thu của công ty, trong đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh khác 

như bộ phận Môi giới tổ chức, hoặc Tư vấn doanh nghiệp.  

Phương pháp định giá và Hệ thống khuyến nghị của VCSC 

Nội dung chính trong hệ thống khuyến nghị: Khuyến nghị được đưa ra dựa trên mức tăng/giảm tuyệt đối của giá cổ phiếu để 

đạt đến giá mục tiêu, được xác định bằng công thức (giá mục tiêu - giá hiện tại)/giá hiện tại và không liên quan đến hoạt động 

thị trường. Công thức này được áp dụng từ ngày 1/1/2014.  

Các khuyến nghị Định nghĩa 

 MUA Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới dự báo sẽ trên 20% 

 KHẢ QUAN Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới dự báo sẽ dương từ 10%-20% 

 PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG 
Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới dự báo sẽ dao động giữa âm 

10% và dương 10% 

 KÉM KHẢ QUAN Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới dự báo sẽ âm từ 10-20% 

 BÁN Tổng lợi nhuận cổ đông (bao gồm cổ tức) trong 12 tháng tới dự báo sẽ âm trên 20% 

 KHÔNG ĐÁNH GIÁ 

Bộ phận nghiên cứu đang hoặc có thể sẽ nghiên cứu cổ phiếu này nhưng không đưa ra 

khuyến nghị hay giá mục tiêu vì lý do tự nguyện hoặc chỉ để tuân thủ các quy định của luật 

và/hoặc chính sách công ty trong trường hợp nhất định, bao gồm khi VCSC đang thực hiện 

dịch vụ tư vấn trong giao dịch sáp nhập hoặc chiến lược có liên quan đến công ty đó. 

KHUYẾN NGHỊ TẠM 

HOÃN 

Hình thức đánh giá này xảy ra khi chưa có đầy đủ thông tin cơ sở để xác định khuyến nghị 

đầu tư hoặc giá mục tiêu. Khuyến nghị đầu tư hoặc giá mục tiêu trước đó, nếu có, không 

còn hiệu lực đối với cổ phiếu này. 

 

Trừ khi có khuyến cáo khác, những khuyến nghị đầu tư chỉ có giá trị trong vòng 12 tháng. Những biến động giá trong tương lai 

có thể làm cho các khuyến nghị tạm thời không khớp với mức chênh lệch giữa giá thị trường của cổ phiếu và giá mục tiêu nên 

việc việc diễn giải các khuyến nghị đầu tư cần được thực hiện một cách linh hoạt.  

Rủi ro: Tình hình hoạt động trong quá khứ không nhất thiết sẽ diễn ra tương tự cho các kết quả trong tương lai. Tỷ giá ngoại tệ 

có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá trị, giá hoặc lợi nhuận của bất kỳ chứng khoán hay công cụ tài chính nào có liên quan được 

nói đến trong báo cáo này. Để được tư vấn đầu tư, thực hiện giao dịch hoặc các yêu cầu khác, khách hàng nên liên hệ với đơn 

vị đại diện kinh doanh của khu vực để được giải đáp. 
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