
1.  Điều chỉnh cách tính tỷ lệ LDR

Thông tư 26/2022/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà

nước ban hành ngày 31/12/2022 đã sửa đổi bổ sung

cho một số điều của Thông tư 22/2019/TT-NHNN

trong cách tính tỷ lệ LDR như sau:

• Điểm chung: giữ nguyên cách tính tổng cho vay và

mức trần tỷ lệ LDR ở mức 85%.

• Điểm khác biệt: đưa tiền gửi có kỳ hạn của Kho

bạc nhà nước vào trong tổng huy động huy động

với một mức khấu trừ theo lộ trình.
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2.  Gia hạn thêm thời gian cho các tổ chức hiện chưa đáp ứng được chuẩn Basel 2

Cũng theo như TT26, các Ngân hàng thương mại chưa đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Thông tư

41/2016/TT-NHNN thực hiện lộ trình tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tại Thông tư 41 theo Phương án cơ cấu lại gắn

với xử lý nợ xấu được phê duyệt sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số

689/QĐ-TTg. Do đó, các ngân hàng chưa áp dụng Basel 2 sẽ được gia hạn thêm thời gian.
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3.  Tác động của thông tư lên hệ thống ngân hàng

Hiện tại, giá trị của của tiền gửi KBNN có kỳ hạn tại các ngân hàng đang ở mức trên 180 nghìn tỷ đồng.

Chúng tôi cho rằng với việc khấu trừ 50% giá trị của các khoản này vào dư địa cho vay, ước tính sẽ có ít nhất

76,5 nghìn tỷ đồng có thể được phép cho vay ra thị trường mà không cần tăng tiền gửi huy động. Điều này sẽ

tạo tác động tích cực lên hệ thống cũng như giảm áp lực tới lãi suất cho vay.

Các NHTM có lượng tiền gửi dồi dào từ KBNN như BID, CTG, VCB dự kiến sẽ được hưởng lợi khi tỷ lệ LDR mới

giảm đáng kể.

BID 140.798,9 

CTG 103.042,7 

VCB 49.548,1 

MBB 31,8 

TCB 7,8 

LPB 3,8 

Giá trị tiền gửi của KBNN tại các ngân hàng Ước tính tỷ lệ LDR thuần các ngân hàng

Mã LDR cũ LDR mới +/-%
BID 91,80% 88,03% -3,77%
CTG 93,26% 89,81% -3,45%
VCB 89,20% 87,51% -1,68%
MBB 91,72% 91,72% 0,00%
TCB 116,40% 116,40% 0,00%
LPB 91,91% 91,91% 0,00%

Tác động của Thông tư 26/2022/TT-NHNN    

Nguồn: Các ngân hàng, ABS Research
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Khuyến cáo 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Trung tâm Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

(ABS). Thông tin trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công

bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu

được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi

khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi.

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của ABS tham khảo và không

mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo. Các nhà đầu

tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình

tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm

pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu

của (các) công ty được đề cập trong báo cáo. ABS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất tài

chính nào hoặc bất kỳ quyết định nào được thực hiện trên cơ sở thông tin được trình bày trong báo cáo này.

Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của ABS, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển

giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ABS.

Khuyến nghị cổ phiếu

MUA Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ 0% đến 15%

BÁN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn 0%

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của

(i) chênh lệch phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ

tức dự kiến. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng.
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