
  

 

Đơn vị: tỷ VNĐ 2017 2018 2019 2020 2021 2022F 

Thu nhập lãi thuần 2,401 3,436 4,101 4,982 5,766 6,659 

Lợi nhuận sau thuế 817 1,761 2,582 3,535 4,405 4,892 

EPS (VND) 1,634 2,669 3,269 3,226 3,216 3,571 

Tăng trưởng EPS (%) 69% 116% 47% 37% 25% 11% 

Giá trị sổ sách (VND) 12,278 13,331 14,568 15,909 15,917 19,525 

P/E N/A N/A N/A 6.63 7.10 9.24 

P/B N/A N/A N/A 1.34 1.43 1.7 
Cổ tức tiền mặt 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

MUA (+43%) 

Ngày cập nhật: 04/05/2022 

Giá hợp lý 33,000 VNĐ 

Giá hiện tại 23,050 VNĐ 

PHS 
(+82-28) 5 413 5479 – support@phs.vn 

 

Thông tin cổ phiếu 

CP đang lưu hành (triệu) 1,369.9 

Free-float (triệu) 753.4 

Vốn hóa (tỷ đồng) 31,165 

KLGD TB 3 tháng  2,656,797 

Sở hữu nước ngoài 22% 

Ngày niêm yết đầu tiên 28/01/2021 

Cổ đông lớn  

 

Biến động giá cổ phiếu so với Index 

 

Lịch sử định giá 

 
Nguồn: PHFM, Bloomberg 

Cập nhật ĐHĐCĐ năm 2022   
 

Kế hoạch kinh doanh năm 2022: OCB đặt kế hoạch dư nợ thị trường 1 tăng 
25%YoY đat 129 ngàn tỷ, huy động thị trường 1 tăng 23% đạt 155 ngàn tỷ. LNTT 
tăng 29%YoY lên 7,110 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. 

Năm 2022, ngân hàng tiếp tục định hướng tập trung vào hoạt động bán lẻ và các 
phân khúc ưu tiên của OCB, mở rộng sản phẩm, đa dạng hóa nguồn thu, chuyển 
đổi số toàn diện OCB, kết nối hệ sinh thái và số hóa quy trình nội bộ, duy trì mức 
xếp hạng tín nhiệm của Moody’s và đạt xếp loại hạng A theo Thông tư 52/2018/TT-
NHNN. 

Kế hoạch tăng vốn 2022: OCB sẽ hoàn thành phát hành 50 tỷ đồng cổ phiếu 
ESOP và 700 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ cho Aozora theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ 
năm 2021. Năm 2022, ngân hàng đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 17,884.9 tỷ 
đồng thông qua phát hành ESOP, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, và phát hành cổ 
phiếu để trả cổ tức 30% 

Ban lãnh đạo cho biết sẽ có nhiều biến động ảnh hưởng đến danh mục kinh doanh 
như trái phiếu Chính phủ nên năm nay khả năng kinh doanh trái phiếu Chính phủ 
sẽ gặp khó khăn. Ngân hàng vẫn phải tăng lãi suất huy động, khó tăng lãi suất cho 
vay, vốn tín dụng sẽ chạy về doanh nghiệp sản xuất, tạo ra môi trường cạnh tranh 
gay gắt cho các ngân hàng. 

Ban quản trị cho biết hoạt động bán lẻ cạnh tranh gay gắt, động lực tăng trưởng 
cho vay bán lẻ của OCB đến từ: (1) hợp tác với Boston Consulting Group để số 
hóa trải nghiệm của khách hàng, nhắm đến các trải nghiệm thực tế; (2) tập trung 
vào phân khúc khách hàng cụ thể: người lao động có thu nhập trung bình (25-35 
tuổi) đang mong nuốn để tìm mua nhà. Cho vay mua Nhà ở xã hội là hoạt động 
được NHNN khuyến khích; (3) Sản phẩm cho vay hấp dẫn. 

Các khoản cho vay rủi ro: Ban Lãnh đạo cho biết dư nợ cho FLC vay ở mức 
1,500 tỷ đồng với tài sản đảm bảo trên 2,000 tỷ đồng, chủ yếu cho 2 dự án là Hạ 
Khánh 1 và Hạ Khánh 2. Các tài sản đảm bảo đều là tài sản có sổ và không phải 
là tài sản hình thành trong tương lai. Việc ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT 
của FLC) bị bắt là rủi ro lớn, do đó OCB đã tăng cường kiểm soát dòng tiền, số 
tiền FLC đang đợi thu về là 2,400 tỷ đồng, tức đủ khả năng trả nợ. 

Đối với khoản vay trên 1,000 tỷ đồng của công ty sản xuất găng tay của bà Nguyễn 
Phương Hằng (phó chủ tịch HĐQT CTCP Đại Nam). Việc bà Hằng bị bắt là rủi ro 
đối với ngân hàng. Ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT CTCP Đại Nam – chồng 
bà Hằng) đã xử lý 450 tỷ đồng cho OCB. Được biết ông Dũng cũng đang bán các 
tài sản khác trị giá 4,500 tỷ, đủ để trả nợ cho tất cả các ngân hàng. 

Kết quả kinh doanh Q1/2022: Lợi nhuận trước thuế đạt 1,115 tỷ đồng (-
12.6%YoY), hoàn thành 15.7% kế hoạch năm 2022. Do thay đổi về chính sách 
trích lập dự phòng rủi ro, ngân hàng trích bổ sung dự phòng phân nhóm nợ trong 
báo cáo tài chính Q1/2022, nên LNST đạt 836 tỷ đồng (-17.4%YoY). Dư nợ tín 
dụng tăng 6%, tổng tài sản tăng 2%.  

Định giá & khuyến nghị: Chúng tôi tin rằng thực hiện chiến lược chuyển đổi số 
toàn diện và tập trung phát triển cho vay bán lẻ và cho vay SME và MSME, cùng 
với sự hợp tác chiến lược với Aozora Bank sẽ tạo động lực tăng trưởng cho OCB 
trong năm 2022. Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu thu nhập thặng dư 
(Residual Income) và P/B, chúng tôi xác định giá hợp lý đối với mỗi cổ phiếu OCB 
là 33,000VNĐ/CP. Khuyến nghị: Mua đối với cổ phiếu này. 

Rủi ro: (1) Áp lực từ lạm phát có thể ảnh hưởng tới hoạt động của OCB trong năm 
nay; (2) Rủi ro pha loãng; (3) Rủi ro cạnh tranh; (4) Rủi ro từ nguồn doanh thu từ 

mua bán chứng khoán đầu tư không bền vững. 
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NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 

Mã CK: OCB Sàn: HSX/Việt Nam Ngành: Ngân hàng 


