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Tăng trưởng tín dụng tháng
10/2021
Tín dụng phục hồi trong tháng 10
Tín dụng hồi phục trong tháng 10
— NHNN cho biết, tính đến ngày 29/10/2021, tín dụng toàn nền kinh tế đạt 9,994,371 tỷ đồng,
tăng 8.72% YTD (cùng kỳ năm 2020 tăng 6.48% YTD), riêng khu vực Hà Nội tăng trưởng tín
dụng đạt 2,433,000 tỷ đồng, tăng +1% MoM và tăng 10.4% YTD. Tín dụng phản ánh sự phục
hồi của nền kinh tế sau khi mở cửa trở lại, với các chỉ số sản xuất IIP, PMI và doanh thu bán
lẻ đều tăng lên trong tháng 10 (biểu đồ 2 và 3).
— Số liệu từ BCTC các NHTM, tính đến hết Quý 3, tăng trưởng tín dụng nhóm các ngân hàng
niêm yết đạt 7.7% YTD, trong đó nhóm NHTMNN (ngoại trừ Agribank) tăng trưởng khá tốt
(7.8%YTD) và nhóm NHTMCP tăng trưởng tích cực hơn (8.8% YTD). Một số NHTM có mức
tăng trưởng cho vay khách hàng tốt trong 9 tháng bao gồm TCB, TPB, VIB, LPB, MBB và
MSB. Đáng chú ý, tăng trưởng mảng trái phiếu doanh nghiêp đóng góp nhiều vào mức tăng
trưởng tín dụng 9 tháng ở nhiều ngân hàng như TCB, VPB, MBB, TPB. Mức tăng trưởng tín
dụng 9 tháng tại các NHTMCP đã tiệm cận với hạn mức tín dụng được NHNN cấp mới trong
quý 3 (bảng 1).
Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 từ 10% (trong báo cáo triển
vọng kinh tế vĩ mô quý 4/2021) lên 12%
— Với việc tốc độ triển khai tiêm chủng vaccine tại các thành phố lớn diễn ra nhanh hơn dự
kiến, dịch bệnh dần được kiểm soát, các quy định giãn cách xã hội dần được gỡ bỏ và ít có
khả năng thắt chặt trở lại, nhu cầu vốn trong nền kinh tế sẽ sớm hồi phục tương ứng với sự
phục hồi ở lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng.
— Báo cáo tài chính quý 3 công bố cho thấy chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại,
dù cần thêm 1 vài quý để đánh giá chính xác, không chịu ảnh hưởng quá mạnh bởi đợt giãn
cách xã hội quý 3. Đây là cơ sở để NHNN sớm cấp thêm room tín dụng cho các ngân hàng có
chất lượng tài sản và chỉ số an toàn tốt.
Chúng tôi cho rằng mặt bằng lãi suất thấp sẽ duy trì trong 2 tháng cuối năm
— Dù chính sách tiền tệ hỗ trợ của NHNN sẽ tiếp tục được duy trì với lãi suất điều hành ở mức
thấp, room tín dụng dự kiến sớm được nới trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng còn rất ít
dư địa để mặt bằng lãi suất giảm thêm trong bối cảnh áp lực lạm phát là hiện hữu. Thêm
vào đó, rủi ro nợ xấu gia tăng trong 1 vài quý tới khi các khoản vay dần đáo hạn là yếu tố
khiến các ngân hàng thương mại cần duy trì 1 mức NIM cao để có dư địa trích lập dự phòng,
kéo theo đó lãi suất cho vay khó có thể giảm thêm.

Biểu đồ 1. Tăng trưởng tín dụng 10 tháng đầu năm 2021 (%YTD)
Tính đến ngày 29/10/2021, tín dụng toàn nền
kinh tế đạt 9,994,371 tỷ đồng, tăng 8.72% YTD
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Biểu đồ 3. Tổng mức bán lẻ và hang hóa dịch vụ
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Biểu đồ 2. Chỉ số IIP và PMI

Nguồn: TCTK, IHS Markit, KBSV

Nguồn: Fiinpro, KBSV

Bảng 1. Ngân hàng Việt Nam – Hạn mức tăng trưởng tín
dụng và tăng trưởng tín dụng 9 tháng năm 2021 (%YTD)

Biểu đồ 4. Mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trong 10
tháng đầu năm (%/năm)
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Hệ thống khuyến nghị
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Mua:
+15% hoặc cao hơn

Nắm giữ:
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Khả quan:
Vượt trội hơn thị trường

Trung lập:
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên
phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các
nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu
là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể
thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các
trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết
định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu
tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không
được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn
bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ
nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
khác.

