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ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

• Kết quả kinh doanh 2021 tăng đáng kể Trong năm 2021, lợi nhuận trước 

thuế của Sacombank đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 31,8% so với năm 2020 và vượt 

10% kế hoạch năm. Cụ thể, trong năm qua, tổng thu nhập hoạt động của 

Sacombank đạt 17.704 tỷ đồng, tăng trưởng 2,5%. Trong đó, thu nhập lãi thuần 

đóng góp 11.964 tỷ đồng, tăng 3,8%; thu nhập ngoài lãi đóng góp 5.740 tỷ 

đồng, đi ngang so với cùng kỳ.  Tỷ lệ NIM năm 2021 của STB đạt 2,6%. Các 

chỉ tiêu sinh lời ROA & ROE  được cải thiện. 

• Công tác xử lý và thu hồi nợ xấu diễn ra tích cực: Năm 2021, ngân hàng đã 

thu hồi, xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng được 14.087 tỷ đồng, trong đó thu hồi 

11.759 tỷ đồng các khoản thuộc đề án, vượt mục tiêu cổ đông giao (10 ngàn 

tỷ); nâng mức thu hồi luỹ kế từ khi thực hiện đề án lên 58.306 tỷ đồng, đạt 

67,9% kế hoạch tổng thể đề án đến 2025, vượt 7,9% tiến độ. STB cũng trích 

lập được 8.260 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro và xử lý tài sản tồn đọng trong 

năm qua, nâng tổng mức trích lập luỹ kế lên 20.287 tỷ, đạt 87,5% kế hoạch 

tổng thể của đề án đến năm 2025. Tài sản tồn đọng cũng giảm 57% so với cuối 

năm 2016, chỉ còn chiếm 8% tổng tài sản.  

• Dư nợ cho vay khách hàng cuối năm 2021 đạt gần 388 nghìn tỷ đồng. Theo 

lãnh đạo STB, dư nợ cho vay lĩnh vực bđs chiếm khoảng 22%, trong đó cho 

vay người dân, tiêu dùng xây, sửa nhà chiếm đến 60%. Đặc biệt, khoản vay 

của FLC và Bamboo Airway tại STB ước đạt 3.200 tỷ (có tài sản đảm bảo). 

Tính đến thời điểm ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022, ngân hàng đã thu hồi 2.600 tỷ và 

cam kết thu hồi nốt 600 tỷ trong năm 2022. 

• Chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể: Tỷ lệ nợ xấu NPL  giảm từ 1,7% 

(2020) xuống còn 1,47% (2021). Giá trị khoản trái phiếu VAMC cũng giảm đáng 

kể, tại 31/12/2021, STB còn 23.728 tỷ đồng trái phiếu VAMC (năm 2021 dự 

phòng 6.022 tỷ cho khoản này), tạo điều kiện cho việc bán phần vốn (32% cổ 

phiếu STB) được đảm bảo cho các khoản nợ tại STB đã bán cho VAMC. 

• Danh mục đầu tư tương đối an toàn: tại 31/12/2021, danh mục đầu tư của STB 

khoảng 75.700 tỷ  đồng, trong đó chủ yếu là trái phiếu Chính phủ. 

• Năm 2022, STB đặt ra kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu tài chính như sau: 

Tổng tài sản đạt 573.500 tỉ đồng (+10% yoy), tổng nguồn vốn huy động đạt 

512.700 tỉ đồng, tăng 10%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 435.000 tỉ đồng, tăng 12%. 

Lợi nhuận trước thuế đạt 5.280 tỉ đồng, tăng 20%. Kiểm soát tỉ lệ nợ xấu dưới 

2%. Đảm bảo các tỉ lệ an toàn theo quy định. 

• Triển vọng sáng sủa: 1) Mảng cho vay bán lẻ và Khách hàng cá nhân vẫn là 

động lực chính trong tăng trưởng tín dung khi kinh tế phục hồi sau đại dịch, kéo 

theo nhu cầu tín dung tăng cao  & tỷ lệ CASA được cải thiện. 2) Nguồn thu từ 

Bancassurance dự kiến tiếp tục đóng góp mạnh trong năm 2022 nhờ tái ký với 

Dai-ichi Life. 

 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

• STB đã điều chỉnh về vùng giá đáy 7 tháng 

và đang giao dịch tại vùng giá 26,65. 

• Thanh khoản của cổ phiếu đã giảm khoảng 

32% 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 và MFI đều đang ở trong vùng quá 
bán. 

• 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 STB sẽ có sự tăng điểm trở lại 
vùng giá 29,6-30,2 sau nhịp giảm điểm. 

 

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

STB Ngân hàng 1.885.215.716  26.800 31.805 16,80 1,47 

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 11.527 11.964 

Lợi nhuận sau thuế 2.682 3.411 

NIM 2,74% 2,60% 

NPL 1,70% 1,50% 

ROE (%) 9,63% 10,79% 

ROA (%) 0,57% 0,67% 

Tổng tài sản 492.516 521.117 

ĐÁNH GIÁ: KHẢ QUAN 

XU HƯỚNG NGẮN HẠN: PHỤC HỒI KỸ THUẬT 
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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 

• Chưa thể giải quyết tài sản thế chấp để hoàn thiện quá trình tái cơ cấu. Ước tính tổng giá trị các tài sản này nằm trong 

khoảng 26 - 27 nghìn tỷ đồng (căn cứ vào thị giá hiện tại của cổ phiếu STB và giá đấu giá của KCN Phong Phú năm 2018). 

• Khu CN Phong Phú: STB đã thực hiện đấu giá tuy nhiên đã bị phía TP.HCM cho tạm dừng để kiểm tra và làm rõ các sai 

phạm trước đó nên việc bán đấu giá cần phải tiếp tục chờ đợi. 

• Chi phí hoạt động hiện vẫn khá cao so với các ngân hàng khác. 

• Do chưa thể hoàn thiện Đề án tái cơ cấu nên STB chưa thể trả cổ tức cho cổ đông  

 

KHUYẾN NGHỊ 

• Chúng tôi vẫn tin tưởng vào triển vọng lạc quan của ngành ngân hàng nói chung và STB nói  riêng. Định giá P/B của STB 

cũng tương đối hấp dẫn so với các ngân hàng khác.  

• Giá cổ phiếu STB đã điều chỉnh từ tháng 2/2022 tới nay với xu hướng ngắn và trung hạn là giảm giá dưới tác động chung 

của TTCK. Tuy nhiên, Chúng tôi đánh giá trong vòng 1 tháng tới cổ phiếu STB sẽ có sự tăng điểm trở lại vùng giá 29,6-30,2 

sau nhịp giảm điểm. 

 

 

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 


