
BÁO CÁO NGẮN: MBB (HOSE) 

Ngân hàng TMCP Quân đội  

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

• Một trong những ngân hàng có kết quả kinh doanh ấn tượng nhất trong 

năm 2021. Tổng thu nhập hoạt động đạt 36.934 tỷ đồng (+35% yoy), trong đó 

thu nhập lãi thuần ghi nhận 26.200 tỷ đồng (+29,2% yoy), thu nhập ngoài lãi đạt 

10.735 tỷ đồng (+51,5% yoy). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 16.527 tỷ 

đồng (+56% yoy), trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 17% so với năm 

2020.  

• Hệ sinh thái các công ty con hoàn thiện và đa dạng, tăng trưởng đều đặn. 

Các công ty thành viên của Tập đoàn ghi nhận mức tăng trưởng cao năm 

2021, với tổng doanh thu của 6 công ty thành viên ước đạt 18.221 tỉ đồng 

(+48,8% yoy), hoàn thành 104,3% kế hoạch. Trong đó, Công ty tài chính TNHH 

MB Shinsei (Mcredit) sau 5 năm thành lập đã vươn lên vị trí TOP 3 về thị phần.  

• Tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 24,6% với quy mô tín dụng đạt 405.923 

tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 363.555 tỷ đồng (+21,9% yoy). và 

dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt 42.369 tỷ đồng (+54,5% yoy). Cuối năm 

2021, MBB tiếp tục được NHNN nâng hạn mức tín dụng lên 25%, trở thành một 

trong những ngân hàng được cấp tín dụng cao nhất hệ thống.  

• Huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá đạt 452 nghìn tỷ đồng (+24,8% yoy). 

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 171 nghìn tỷ đồng (+48,8% yoy), tỷ lệ CASA 

tăng mạnh lên 44,6% nhờ lợi thế từ hệ sinh thái các DN trong Bộ Quốc Phòng. 

Trong khi đó, chi phí giá vốn thấp chỉ khoảng 2,5%, thấp thứ 3 hệ thống. Hệ số 

NIM đạt ngưỡng 5,09%. 

• Tỉ lệ nợ xấu ở mức thấp, chỉ 0,9%. Quỹ dự phòng bao phủ nợ xấu riêng MB 

gần 400%, hợp nhất gần 268% (gần 300%) - là 1 trong 2 ngân hàng có tỉ lệ bao 

phủ nợ xấu cao nhất toàn ngành. Tỉ lệ CIR giảm 5,7% trong năm 2021, đạt 

ngưỡng 33,51%.  

• Năm 2022, MB có kế hoạch tăng trưởng tín dụng 20%,tổng tài sản tăng 15% so 

với năm 2021; vốn điều lệ tăng 19,4%; dư nợ tín dụng tăng 16%; tỷ lệ nợ xấu 

dưới 1,5%. Đáng chú ý, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 

23% so với năm 2021, tương ứng đạt 20.328 tỷ đồng.  

• Kết quả kinh doanh ước tính quý 1/2022 tăng mạnh. Theo chia sẻ của Ban 

lãnh đạo MB, dự kiến lợi nhuận hợp nhất quí 1/2022 của MB sẽ đạt khoảng 

5.500 tỉ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu tăng trưởng tín 

dụng tạm thời được NHNN giao cho MB là 15%, trong khi đó, tín dụng quý 

1/2022 ước tăng khoảng 10% so với cuối năm 2021.  

• Ban lãnh đạo ngân hàng trình phương án nhận  chuyển giao bắt buộc một 

tổ chức tín dụng. Từ đó, mở ra cơ hội để MB tăng tốc từ 1,5 - 2 lần tốc độ 

phát triển quy mô tài sản, tín dụng, mạng lưới, góp phần sớm hoàn thành mục 

tiêu chiến lược phục vụ trên 20 triệu khách hàng.  

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

• MBB đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ 

cứng 26,7-27 và hồi phục lên vùng giá 
28,9. 

• Thanh khoản của cổ phiếu đã giảm 

gần 40% so với thời điểm cổ phiếu ở 
vùng đỉnh lịch sử. 

• Chỉ báo MACD đang cắt xuống dưới 

đường Signal và nằm dưới đường 

Zero, chỉ báo RSI đã thóoát ra khỏi 
vùng quá bán trong khi chỉ báo MFI 
vẫn đang ở vùng này. 

• Giá cổ phiếu đang nằm dưới các 

đường SMA20, SMA50, cho thấy trong 
xu hướng ngắn và trung hạn đang là 

xu hướng giảm.  

• Chúng tôi đánh giá trong vòng 1 tháng 

tới cổ phiếu MBB sẽ có sự tăng điểm 
trở lại vùng giá 30,2-30,7 sau nhịp 

giảm mạnh. 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (25/04/2022) Định giá P/B P/E  P/B  

MBB Ngân hàng 3.778.321.777  28.100 33.705 8,36 1,78 

ROA ROE P/E P/B 
Chỉ tiêu ngành  

1,78% 19,04 1,95 2,06 

Chỉ tiêu (Tỷ đồng) 2020 2021 

Thu nhập lãi thuần 20.278 26.200 

Lợi nhuận sau thuế 8.606 13.221 

NIM  4,75% 5,09% 

NPL  1,09% 0,90% 

ROE  19,13% 23,49% 

ROA  1,90% 2,40% 

Tổng tài sản 494.982 607.140 

ĐÁNH GIÁ: KHẢ QUAN 

XU HƯỚNG NGẮN HẠN: PHỤC HỒI KỸ THUẬT 



BÁO CÁO NGẮN: MBB (HOSE) 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín  

Chỉ tiêu  TN lãi thuần LNST 2021 NPL (%) NIM (%) CIR (%) ROE (%) ROA (%) P/B P/E 

BID 46.823 10.841 1,00% 2,92% 31,15% 13,06% 0,66% 2,18 17,21 

CTG 41.788 14.215 1,26% 3,02% 32,33% 15,88% 0,99% 1,41 9,33 

VCB 42.400 21.939 0,64% 3,17% 30,98% 21,59% 1,60% 2,78 13,84 

MBB 26.200 13.221 0,90% 5,09% 33,51% 23,49% 2,40% 1,78 8,36 

TCB 26.699 18.415 0,66% 5,79% 30,14% 21,97% 3,65% 1,56 8,00 

VPB 34.349 11.477 4,57% 7,70% 24,20% 16,51% 2,38% 1,97 13,17 

ACB 18.945 9.603 0,77% 4,09% 34,93% 23,90% 1,98% 1,84 8,72 

STB 11.964 3.411 1,50% 2,60% 55,07% 10,79% 0,67% 1,47 16,80 

SHB 15.570 5.007 1,69% 3,68% 24,27% 16,81% 1,09% 1,16 8,23 

HDB 13.891 6.453 1,65% 4,44% 38,09% 23,26% 1,86% 1,63 7,81 

Bảng chỉ tiêu tài chính 10 ngân hàng niêm yết có TTS lớn nhất năm 2021 (ĐVT: Tỷ VND) 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, mà chúng tôi có thể cập nhật bằng 
nỗ lực tối đa của mình. Do vậy, báo cáo chỉ nhằm mục đích tham khảo và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của 
thông tin. Trong thực tế, giao dịch có thể phát sinh tùy theo thỏa thuận của các bên mua/bán và chúng tôi không chịu trách nhiệm 
do việc sử dụng những thông tin trên gây ra hoặc bất kỳ mục đích sử dụng nào liên quan đến báo cáo này. 

RỦI RO ĐẦU TƯ 

• Rủi ro từ vấn đề dịch bệnh. Mặc dù dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát,  tuy nhiên không thể bỏ qua giả định trường 

hợp năm 2022 dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ huy động, cho vay và các hoạt 

động dịch vụ khác của ngân hàng, đồng thời gia tăng nợ xấu. 

• Nợ xấu ngân hàng có nguy cơ bùng lên từ cuối quý 3/2022. Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu  của 

Chính Phủ nếu không được gia hạn sẽ xảy ra tình trạng nợ xấu mới chồng nợ xấu cũ. Tổ chức tín dụng nếu không có Nghị 

quyết 42/2017/QH14 sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn vì khách hàng chây ỳ trả nợ, quá trình xử lý nợ kéo dài (vì không còn 

được thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo, không được áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn tại tòa, khó chuyển nhượng 

các dự án chưa có giấy chứng nhận…)  

KHUYẾN NGHỊ 

• Triển vọng dài hạn của ngành ngân hàng vẫn rất khả quan với nhu cầu tín dung đang quay trở lại. MBB là một ngân hàng có 

hiệu quả kinh doanh và tốc độ chuyển đổi số tốt nhất hiện tại, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao. Ngoài ra, chúng tôi đánh giá 

chất lượng tài sản của MBB tốt hơn trung bình ngành và ngân hàng luôn chủ động trích lập sớm cho các khoản nợ tái cơ 

cấu sẽ giúp giảm áp lực trích lập thời gian tới.  

• Thị giá hiện tại của MBB khá hấp dẫn sau khoảng 1 tháng giảm sâu của toàn thị trường. Thị trường vẫn tiềm ẩn  nhiều rủi ro 

trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu MBB có thể có sự phục hồi kỹ thuật sau một nhịp chỉnh 

mạnh. 


