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Biến động giá và KLGD 12 tháng
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Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB)

Mã CK LPB

Sàn HSX

Ngành Ngân hàng

SLCP lưu hành (CP) 1.074.638.915

Giá (18/06/2021) 29.600

Vốn hóa (Tỷ VNĐ) 31.809,31

Hệ số P/E 14,12

Hệ số P/B 2,11

ĐÁNH GIÁ: TRUNG LẬP

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 34.000

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 10.500

KLGD trung bình 3 tháng 17 triệu

 LienVietPostBank là ngân hàng tư nhân có quy mô tài sản tương đối

lớn, thuộc top 9 các ngân hàng tư nhân niêm yết trên sàn CK Việt Nam,

đồng thời sở hữu hệ thống chi nhánh/PGD rộng khắp, bao phủ tại 63 tỉnh

thành, giúp cho ngân hàng này sở hữu tiềm năng mở rộng nguồn dư nợ tín

dụng hằng năm tốt;

 Kết quả kinh doanh quý 1/2021 ấn tượng, với mức NIM tăng lên 3,4%,

thuộc mức cao nhất 3 năm. Thu nhập lãi thuần tăng 42,6% cùng kì, đạt

2.051 tỷ đồng; Tổng thu nhập hoạt động tăng 57,1% cùng kì, 2.349 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 1.112 tỷ đồng và 877 tỷ

đồng, cao hơn cùng kỳ 80 – 84%. Nhờ vậy, Ngân hàng đã hoàn thành

34,2% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm chỉ trong quý đầu tiên;

 Tăng trưởng tài sản và tăng trưởng tín dụng dương, chất lượng tài

sản hiện đang duy trì ở mức tốt. Tổng tài sản của LPB tại 31/03/2021

tiếp tục tăng lên 245.208 tỷ đồng (+1,2% ytd), chủ yếu nhờ tăng trưởng vốn

chủ sở hữu thông qua tăng lợi nhuận. Tổng mức cho vay khách hàng sở

hữu mức tăng trưởng tích cực, trung bình 23%/năm, qua đó đã tăng 3,5%

so với đầu năm lên mức 182.740 tỷ đồng (đứng thứ 12 toàn hệ thống). Tỷ

lệ CAR cải thiện từ 8,35% năm 2019 lên 11% năm 2020 cho thấy chất

lượng tài sản đang ở mức tốt, đạt yêu cầu của NHNN.

ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ

RỦI RO ĐẦU TƯ

 Rủi ro nợ nhóm 5 có khả năng tiếp tục gia tăng gây ảnh hưởng tới lợi

nhuận. Với tốc độ tăng nhanh của dư nợ tín dụng, giá trị nợ nhóm 3-5 của

LPB cũng tăng theo, song đáng chú ý là nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất

vốn) ngày một lớn, hiện đã tăng 23,8% trong năm 2020 và 5,8% chỉ trong 3

tháng đầu năm. Tình trạng tăng nhanh của nhóm nợ này cho thấy rủi ro

làm giảm chất lượng tài sản của LPB trong năm 2021, đặc biệt trong bối

cảnh dịch bệnh trở lại tác động tiêu cực tới khả năng trả nợ của nhiều

khách hàng. Trong trường hợp nhóm nợ này tăng mạnh, LPB sẽ phải trích

lập dự phòng nhiều hơn, làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng;

 Nguồn vốn chi phí thấp huy động được từ CASA ngày một giảm. Tỉ lệ

CASA của LPB tụt dốc kể từ 2018 và không có dấu hiệu hồi phục, hiện

đang ở mức 9,42% tại 31/03/2021. Nguồn vốn chi phí thấp từ tiền gửi

không kì hạn bị thu hẹp sẽ làm tăng chi phí vốn trung bình của Ngân hàng,

trực tiếp làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng trong tương lai. Ngoài ra, tình

trạng này cũng phản ảnh khả năng cạnh tranh còn yếu kém của LPB

trong công cuộc cải thiện tệp khách hàng và trên nền tảng số hóa;

 Kế hoạch tăng vốn lớn có khả năng pha loãng giá trị cổ phiếu. Trong

năm 2021, LPB đã thống nhất kế hoạch phát hành tổng cộng khoảng 5.000

tỷ đồng cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 15.700 tỷ đồng (+46%) thông qua

nhiều kênh khác nhau như: phát hành thêm, phát hành riêng lẻ cho NĐT

nước ngoài, phát hành CP ESOP, chia cổ tức bằng CP,… Tốc độ tăng vốn

nhanh chỉ trong một năm trong bối cảnh sự phục hồi của nền kinh tế bị

gián đoạn bởi đại dịch trong quý 2/2021 có thể gây ra hiệu ứng pha loãng

giá trị của CP LPB;

 Giá CP LPB đã tăng khá mạnh so với thời điểm đầu năm, khoảng 59%

từ nền giá 12.300đ/CP trong tháng 1/2021, lên tới vùng giá 30.000đ/CP ở

thời điểm hiện tại.

Phương pháp
Tỉ

trọng
Giá/CP

So sánh P/E 

trailing
50% 26.000

So sánh P/B 50% 34.100

Giá TB từ các phương pháp 30.100

Kết quả định giá
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2019 2020 Q1/21

P/E cơ bản 17,9 19,3 14,1

P/B 2,0 2,1 2,1

EPS cơ bản 1.802 1.733 2.097

BVPS 14.164 13.243 14.059

NIM 3,3% 3,1% 3,4%

CIR 62,5% 62,0% 61,9%

Tỉ lệ CASA 14,4% 14,5% 9,4%

ROE 14,0% 13,9% 16,0%

ROA 0,8% 0,8% 1,0%

ROA trước 

Dự phòng
1,3% 1,4% 1,7%

Chỉ số tài chính cơ bản

Nguồn: BCTC LPB

Cơ cấu sở hữu

VỊ THẾ NGÂN HÀNG

 Quy mô tài sản của LPB đứng thứ 12 trên danh sách các ngân hàng

niêm yết trên sàn CK tại Việt Nam, trong đó đứng thứ 9 trong top các

ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất, xếp sau những cái tên

như MBBank, Sacombank, Techcombank, VPBank,…;

 Tính đến thời điểm kết thúc năm 2020, mạng lưới hoạt động của LPB

là tương đối rộng khắp với 480 phòng giao dịch, 76 chi nhánh, cùng

với 613 phòng giao dịch Bưu điện, giúp Ngân hàng hiện diện tại toàn

bộ 63 tỉnh thành trên cả nước. Tổng số cán bộ nhân viên lên tới 9.184

nhân viên;

 LienVietPostBank cũng được tổ chức xếp hạng tín dụng Moody’s nâng

mức triển vọng từ “Tiêu cực” lên “Ổn định” vào tháng 3/2021, cùng với

6 ngân hàng tư nhân khác;

 Đối với mảng bancassurance, LPB có được sự hợp tác với Công ty

Bảo hiểm nhân thọ Daichi Life Việt Nam, góp phần đóng góp vào tăng

trưởng hoạt động dịch vụ của Ngân hàng.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2021

 Kế hoạch tăng vốn: LPB dự kiến phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ

đông hiện hữu (tương tương 2.650 tỷ đồng), phát hành 35 triệu cổ

phiếu ESOP (tương tương 350 tỷ đồng), phát hành riêng lẻ 66,7 triệu

cổ phiếu cho NĐT nước ngoài, nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐT nước

ngoài lên 9,99%. Ngoài ra, Ngân hàng cũng sẽ phát hành thêm 129

triệu CP (1.290 tỷ đồng) để chi trả cổ tức năm 2020, tương ứng tỷ lệ

12%. Như vậy, vốn điều lệ của LPB dự kiến sẽ đạt hơn 15.700 tỷ đồng

(+46%);

 Theo đó, kế hoạch kinh doanh của LPB bao gồm: Tăng tổng tài sản

lên 282.600 tỷ đồng (+17% YoY); Huy động vốn từ thị trường 1 tăng

15% đạt 237.770 tỷ đồng; Tín dụng thị trường 1 tăng 20% lên 213.020

tỷ đồng; Thu thuần dịch vụ đạt 880 tỷ đồng; Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến

10%; Lợi nhuận trước thuế tăng 32% đạt 3.200 tỷ đồng.

Phạm 
Doãn Sơn 

(TGĐ), 
1.9%

Nguyễn 
Đức 
Thụy, 
1.9%

Cổ đông 
lớn khác, 

13.3%

Thành 
viên ban 
lãnh đạo 

khác, 
5.4%

Cổ đông 
khác, 
77.6%

Thu 
nhập lãi 
thuần, 

91.92%

Hoạt 
động 

dịch vụ, 
5.96%

Hoạt 
động 
khác, 
2.12%

Cơ cấu thu nhập 

hoạt động 2019 – Q1/21

Ngân

hàng

Tổng tài 

sản

(tỷ đồng)

ROE 

(TTM)

ROA 

(TTM)

NIM 

(TTM)
LDR NPL

Dư nợ tín 

dụng

(tỷ đồng)

BID 1.558.887 10,37% 0,56% 2,57% 100,62% 1,76% 1.233.546

CTG 1.343.985 20,76% 1,37% 3,03% 101,34% 0,88% 1.017.140

VCB 1.278.966 22,11% 1,70% 3,07% 85,02% 0,88% 871.938

MBB 510.957 20,42% 2,18% 4,96% 98,80% 1,29% 324.007

STB 497.428 9,44% 0,55% 2,66% 82,80% 1,48% 356.975

TCB 462.823 19,56% 3,36% 5,36% 103,08% 0,38% 296.290

ACB 449.515 25,17% 2,02% 3,86% 92,08% 0,91% 324.311

VPB 436.241 21,95% 2,71% 8,58% 129,58% 3,46% 301.173

SHB 418.408 14,24% 0,85% 2,83% 103,34% 1,89% 310.691

HDB 325.821 20,16% 1,70% 4,63% 101,24% 1,51% 187.279

VIB 257.866 30,27% 2,28% 4,23% 113,16% 1,73% 177.507

LPB 245.208 16,01% 0,99% 3,38% 103,72% 1,43% 182.739

So sánh LPB với một số ngân hàng, nguồn: Tổng hợp từ FiinPro
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KẾT QUẢ KINH DOANH

Kết quả kinh doanh năm 2020: Năm 2020 là một năm kinh doanh tương

đối thành công của LPB, với hầu hết các chỉ số doanh thu – lợi nhuận

đều ghi nhận sự cải thiện, kể cả sau một năm đột biến KQKD như 2019.

 Tổng thu nhập hoạt động trong năm tăng 19,43%, trong đó thu nhập

lãi thuần tăng trưởng 10,88%, đạt 6.720 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng chính

trong cơ cấu thu nhập (hơn 85%, vượt 31% kế hoạch). Bên cạnh đó,

hầu hết các khoản thu nhập khác cũng cải thiện mạnh mẽ, với hoạt

động dịch vụ, mua bán chứng khoán đầu tư và xử lý nợ có những

đóng góp đáng kể. Lợi nhuận trước thuế của LPB cũng hoàn thành

vượt kế hoạch và vượt cùng kỳ 19%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.862 tỷ

đồng, tăng 16,35% so với cuối 2019. Đây là mức lợi nhuận cao nhất

mà LPB từng đạt được trong 13 năm hoạt động, dù mức NIM có giảm

đi khoảng 20 điểm phần trăm.

Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021: Giai đoạn đầu năm của

LPB vẫn gặt hái được nhiều thành công. Cụ thể:

 Tổng thu nhập hoạt động tiếp tục nhảy vọt so với cùng kì, đạt

2.349 tỷ đồng (+57,1% yoy). Thu nhập lãi thuần đóng góp hơn 92% và

tăng đến 42,6% so với cùng kì, đạt 2.051 tỷ đồng. Hầu hết các mảng

còn lại cũng tương đối khả quan ở một số mảng chính: hoạt động dịch

vụ tiếp tục mở rộng, ghi nhận 162 tỷ đồng (+68% yoy); kinh doanh

ngoại hối & vàng tăng trưởng gấp 16 lần cùng kì và gấp đôi kết quả

2020, đạt 124,3 tỷ đồng. Trong khi đó, mua bán chứng khoán đầu tư

và hoạt động khác gần như không ghi nhận nhiều doanh thu. Như vậy,

LPB đã hoàn thành 18,4% kế hoạch về thu hoạt động dịch vụ. Dù vậy,

nếu so với kết quả về thu nhập hoạt động của quý liền trước, kết quả

quý này giảm nhẹ;

 Lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng gấp gần 2 lần cùng kì, với

LNTT ghi nhận tương ứng 1.112 tỷ đồng (+84,2% yoy), LNST ghi nhận

877 tỷ đồng (+80,6%). Thu nhập hoạt động tích cực, kết hợp với mức

chi dự phòng rủi ro tín dụng đã thấp hơn quý liền trước, góp phần giúp

cho lợi nhuận của Ngân hàng cải thiện đáng kể, đạt khoảng 34,2% kế

hoạch cả năm. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong 1 quý mà doanh

nghiệp từng đạt được, giúp cho các chỉ số ROE và ROA (TTM) đều ở

mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây, lên đến lần lượt 16% và 1%;

 Biên lãi suất ròng (NIM) trượt tăng lên 3,39%, cao nhất trong 3

năm trở lại đây. Tuy vậy, đây vẫn không phải là mức NIM quá cao

nếu so với toàn hệ thống ngân hàng niêm yết, chỉ trên mức trung bình

là khoảng 3,27%. Theo đó, lợi suất trung bình của TS sinh lời của LPB

đạt 8,57%, cao hơn chi phí lãi tài chính đang ở mức 5,49%, tương ứng

với mức lãi sinh lời chênh lệch 3,08%, cũng ở mức trên trung bình so

với toàn hệ thống;

 Tỉ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm đáng kể so với năm 2020, duy trì

được đà giảm trong 2 năm trở lại đây. Hiện mức CIR quý 1 đang ở

ngưỡng 43,7%, tuy đã giảm gần 20% so với cuối 2020, đây vẫn là tỉ lệ

chi phí khá cao so với nhiều ngân hàng tư nhân khác.

2019 2020 Q1/21

Thu nhập lãi 

thuần
6.061 6.720 2.051

Tổng thu nhập 

HĐ
6.507 7.771 2.349

Tăng trưởng 

thu nhập HĐ
33,3% 19,4% 57,1%

LN HĐKD trước 

dự phòng
2.474 3.126 1.322

LNTT 2.039 2.427 1.112

LNST 1.600 1.862 877

Tăng trưởng 

LNST (YoY)
66,7% 16,3% 80,6%

NIM 3,3% 3,1% 3,4%

LS TB trên TS 

sinh lời
8,9% 8,3% 8,6%

Kết quả kinh doanh
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Nguồn: Tổng hợp từ  BCTC  LPB

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 Tổng tài sản của Ngân hàng tăng đều đặn trong 5 năm liên tiếp.

Tổng tài sản đạt 245.208 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý 1/2021,

tăng nhẹ so với đầu năm khoảng 1,2%. Vốn CSH tăng 6,2% ytd lên

15.109 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả gần như không đổi, ở mức

230.100 tỷ đồng. Với quy mô vốn – tài sản kể trên, LPB duy trì được vị

trí top 9 về tổng tài sản trong số các ngân hàng tư nhân niêm yết tại

Việt Nam, xếp sau các ngân hàng như MBBank, Techcombank,…;

 Tăng trưởng tín dụng dương. Tại 31/03/2021, dư nợ tín dụng ngân

hàng LPB cán mốc 182.740 tỷ đồng (đứng thứ 12 toàn hệ thống), tăng

26,4% cùng kì và tăng 3,5% so với đầu năm nay. Thời gian gần đây

khả năng mở rộng cho vay khách hàng của LPB đang tương đối tích

cực, với mức tăng trung bình khoảng 23%/năm. Nhờ đó, dư nợ tín

dụng của LPB hiện tại đã lọt top 8 trong hệ thống ngân hàng tư nhân

niêm yết. Đồng thời, trích lập dự phòng cho khoản mục này cũng tăng

lên 2.475,2 tỷ, cao hơn mức cuối năm ngoái 9,3%;

 Tỷ lệ CASA lao dốc kể từ 2018. Tỉ lệ CASA đến thời điểm kết thúc

tháng 3/2021 của LPB chỉ còn 9,4%, giảm còn 1 nửa so với thời điểm

cách đó 3 năm (18,2% năm 2018). Giá trị tiền gửi không kì hạn hiện

đang ở mức 16.594,5 tỷ đồng, giảm gần 10.000 tỷ so với thời điểm

đầu năm 2021. Như vậy, nguồn vốn huy động chi phí thấp từ các

khoản tiền gửi khách hàng không kì hạn của LPB ngày một bị thu hẹp,

cho thấy tín hiệu tiêu cực đối với chi phí lãi đầu vào, làm giảm kết quả

kinh doanh trong tương lai. Ngoài ra, điều này phản ảnh khả năng

cạnh tranh còn yếu kém của LPB trong công cuộc cải thiện tệp khách

hàng và trên nền tảng số hóa;

 Tồn tại rủi ro biến động tài sản đối với danh mục chứng khoán

đầu tư. Tổng giá trị chứng khoán đầu tư của LPB bắt đầu có xu

hướng giảm từ năm 2018. Đến 31/03/2021, giá trị chỉ còn 31.819,2 tỷ

đồng. Dù trái phiếu Chính phủ vẫn chiếm tỉ trọng chính (khoảng 71%),

Ngân hàng vẫn đang nắm giữ các trái phiếu của các tổ chức kinh tế

trong nước phát hành, tổng khoảng 398,1 tỷ đồng. Ngoài ra, chứng

khoán nợ và vốn nắm giữ của các TCTD trong nước cũng có khối

lượng lớn, lên tới 9.211 tỷ đồng, với chỉ 2.354 tỷ trong đó là được Nhà

nước bảo lãnh. Do đó trong cơ cấu tài sản rủi ro đầu tư đáng lưu ý

cho LPB trong trường hợp các tổ chức phát hành trên gặp khó khăn

về dòng tiền;

Cơ cấu tài sản Q1/2021

Tăng trưởng tài sản - nguồn vốn
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 Chất lượng tài sản cải thiện trong năm 2020 với tỉ lệ CAR tăng lên

11%. Điều này có được là nhờ hoạt động phát hành tăng vốn điều lệ

thêm hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2020 và giải quyết thành công 359

tỷ đồng trái phiếu của VAMC. Tỉ lệ CAR của LPB cải thiện mạnh mẽ từ

mức 8,35% năm 2019 lên 11% sau 1 năm;

 Tỉ lệ nợ xấu ít thay đổi sau 3 năm, song nợ có khả năng mất vốn

ngày một tăng. Cụ thể, tỉ lệ NPL tại thời điểm 31/03/2021 vẫn đang ở

mức 1,43%, gần như không đổi kể từ 2018 dù dư nợ cho vay khách

hàng đã tăng mạnh. Đáng chú ý, trong cơ cấu nợ nhóm 3-5, giá trị nợ

xấu có khả năng mất vốn ngày một lớn theo thời gian, tăng đáng kể

trong năm 2020 (+23,8%) và tăng tiếp 5,8% chỉ trong 3 tháng đầu

năm (lên 1.868 tỷ đồng). Dù vậy, mức trích lập dự phòng cũng được

đẩy mạnh, với tỉ lệ trích lập/tổng dư nợ tín dụng được mở rộng lên

1,35% tại 31/03/2021 (tổng giá trị 2.475 tỷ đồng, bằng 94,5% nợ xấu).

Tỉ lệ trích lập này phần nào làm giảm bớt rủi ro tài sản đối với LPB,

đưa Ngân hàng lọt vào top 8 các ngân hàng có tỉ lệ trích lập cao nhất

hệ thống trong quý 1/2021. Chúng tôi vẫn lưu ý về xu hướng tăng của

khoản nợ nhóm 5, trong trường hợp giá trị nhóm nợ này tiếp tục tăng

cao sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tài sản và làm giảm lợi nhuận của

Ngân hàng.

Nguồn: Tổng hợp từ  BCTC LPB
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ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU LPB

Chúng tôi sử dụng 02 phương pháp định giá chính để định giá CP LPB là

phương pháp so sánh P/E trailing và P/B.

Giả sử P/E trailing & P/B của LPB được xác định bằng bình quân P/E &

P/B của các ngân hàng có cùng điều kiện và quy mô kinh doanh đang

niêm yết trên 02 SGD HOSE và HNX. Chúng tôi xác định mức EPS

trailing là 2.097 đồng/cp và mức BVPS tại 31/03/2021 là 14.059đ/CP.

Kết quả so sánh P/E và P/B của LPB với các ngân hàng so sánh được

tóm tắt tại bảng dưới đây:

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (TIẾP)
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ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU LPB (TIẾP)

Mã CK Tên Sàn P/E P/B

TPB Ngân hàng Tiên Phong HOSE 9,47 2,13

VIB VIBBank HOSE 14,80 4,00

HDB HDBank HOSE 10,94 2,19

MSB MSB Bank HOSE 11,70 1,78

SHB SHB HNX 15,13 2,03

Trung bình 12,41 2,42

Bảng: Kết quả so sánh P/E và P/B 

ngày 18/06/2021

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được ABS đưa ra dựa trên những nguồn tin mà ABS coi là đáng tin cậy vào thời

điểm công bố. Tuy nhiên, ABS không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác tuyệt đối của các thông tin này.

Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân chuyên viên phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi kéo

nhà đầu tư mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo cho quyết

định đầu tư của mình và ABS sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến

trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai lệch về đối tượng được nhắc đến trong báo

cáo này.

Bản báo cáo này là tài sản của ABS. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn không được sự đồng ý của ABS đều là

trái pháp luật. Bất kỳ nội dung nào của bản báo cáo này đều không được phép sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn nếu không

được sự đồng ý của ABS.

Với kết quả so sánh kể trên, giá mục tiêu của cổ phiếu LPB:

 Theo phương pháp P/E trailing (đã làm tròn) là 26.000đ/CP;

 Theo phương pháp P/B (đã làm tròn) là 34.100đ/CP

Giá định giá có tỉ trọng theo 2 phương pháp là 30.100đ/CP


