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BẢNG ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH TECHCOMBANK VÀ VP BANK 

(*) Dữ liệu lấy tại BCTC doanh nghiệp 2021 

Tên Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng 

Mã chứng khoán TCB VPB 

Sàn niêm yết HSX HSX 

Vốn điều lệ 35,109 tỷ đồng 45,057 tỷ đồng 

Vốn hóa thị trường 172,913 tỷ đồng 165,584 tỷ đồng 

Ngành thị trường Ngân hàng Ngân hàng 

Trang web công ty https://www.techcombank.com.vn https://www.vpbank.com.vn 

Ngành nghề kinh 

doanh 

✓ Huy động vốn; 

✓ Tín dụng; 

✓ Liên kết và đầu tư tài chính; 

✓ Kinh doanh ngoại hối; 

✓ Cung cấp các dịch vụ tài chính tiền gửi, thẻ, 

bảo lãnh, thanh toán quốc tế, ngân hàng 

internet, tài chính tiêu dùng; 

✓ Cấp tín dụng; 

✓ Các dịch vụ tài chính bao gồm: tiền gửi, 

thẻ, thanh toán quốc tế, internet banking; 

✓ Công ty tài chính tiêu dùng; 

✓ Dịch vụ ngân hàng bán lẻ và ngân hàng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

https://www.techcombank.com.vn/
https://www.vpbank.com.vn/
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✓ Cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và 

quản lý tài sản; 

Cơ cấu tỷ lệ sở hữu 
 

Tỷ lệ sở hữu Nhà nước: 0% 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 22.49% 

Tỷ lệ sở hữu khác: 77.51% 

 

 

 

 

Tỷ lệ sở hữu Nhà nước: 0% 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 19.01% 

Tỷ lệ sở hữu khác: 80.99% 

Cơ cấu tài sản doanh 

nghiệp 

✓ Tổng tài sản:  

TCB là một trong những ngân hàng có TTS lớn 

nhất hệ thống NHTM với 568,811 tỷ đồng. 

(Xem thêm tại Biêu đồ 1) 

Trong đó, nghiệp vụ cho vay chiếm đến 60.4%, 

tiếp đến là nghiệp vụ treasurry tại ngân hàng 

chiếm 17.15% và các khoản tài sản khác chiếm 

6,10%.   

Dư nợ tín dụng ngân hàng  

• Nhóm 1 – Nợ đủ tiêu chuẩn: 98.72% 

• Nhóm 2 – Nợ cần chú ý: 0.62% 

✓ Tổng tài sản 

VPB cũng nằm trong top những ngân hàng 

có TTS lớn nhất hệ thống NHTM với 

547,626 tỷ đồng. (Xem thêm tại Biểu đồ 1) 

Trong đó, nghiệp vụ cho vay chiếm đến 

63.11%, tiếp đến là nghiệp vụ treasurry tại 

ngân hàng 13.8% và các khoản tài sản khác 

chiếm 8.3% 

Dư nợ tín dụng ngân hàng: 

• Nhóm 1 – Nợ đủ tiêu chuẩn: 90.94% 

• Nhóm 2 – Nợ cần chú ý: 4.59% 
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• Nhóm 3 – Nợ dưới tiêu chuẩn: 0.19% 

• Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ: 0.25% 

• Nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn: 

0.22%  

Nợ xấu 

Trong nhóm nợ xấu tại ngân hàng TCB có 

sự chuyển dịch giảm tỷ trọng ở các nhóm nợ 

3,4,5 từ mức 0,47% (31/12/2020) về mức 

0.66% (31/12/2021). 

 

CASA 

Hệ số CASA của ngân hàng TCB tăng 

trưởng mạnh từ mức 46.1% (31/12/2020) 

lên 50.5% (30/12/2021). 

 

Trích lập dự phòng: 

Mức trích lập dự phòng rủi ro cho vay của 

ngân hàng tăng 3.7 lần so với khoản cần 

trích lập theo quy định của Nhà nước.  

 

 Nhận xét:  

• Nhóm 3 – Nợ dưới tiêu chuẩn: 1.80% 

• Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ: 2.38% 

• Nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn: 

0.3%  

Nợ xấu:  

Trong nhóm nợ xấu tại VPB tăng trưởng 

tỷ trọng ở các nhóm 3,4,5 từ mức 3.41% 

(31/12/2020) lên mức 3.47% 

(31/12/2021). 

 

CASA 

Hệ số CASA của ngân hàng VPB tăng 

trưởng mạnh từ mức 15.6% (31/12/2020) 

lên 23% (30/12/2021). 

 

Trích lập dự phòng: 

Mức trích lập dự phòng rủi ro cho vay của 

ngân hàng đạt mức 1.31 lần so với khoản 

cần trích lập theo quy định của Nhà nước. 
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Ngân hàng TCB được đánh giá là một trong những 

ngân hàng TMCP có mức kiểm soát dư nợ và mức 

trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất ngành kèm theo 

đó với chiến lược hạ tỷ trọng nợ xấu tại các nhóm 

nợ 3,4,5 trong khung quy định của NHNN (dưới 

3%). Cùng với đó, Techcombank là ngân hàng tiên 

phong trong phong trào miễn phí giao dịch cũng đã 

giúp doanh nghiệp mang lại mức CASA tăng 

trưởng vượt bậc và dẫn đầu ngành ngân hàng.  

 Nhận xét:  

VPB được đánh giá ngân hàng có hệ thống 

nợ xấu lớn mang lại rủi ro lớn cho doanh 

nghiệp khi số liệu tỷ trọng nhóm nợ 3,4,5 

vượt mức 3% so với quy định NHNN và các 

đối tượng ngân hàng cho vay đa số nằm 

trong hồ sơ cho vay tín chấp không có tài 

sản đảm bảo.  

Quy mô doanh nghiệp 

TCB là ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam 

với quy mô vốn hóa  tỷ đồng, mạng lưới hoạt động 

Với 307 điểm giao dịch. Xét về quy mô vốn , 

Techcombank đứng vị trí thứ 3 trong toàn bộ hệ 

thống ngân hàng.  Cùng với đó, TCBS (công ty con 

có tỷ lệ sở hữu TCB là 89%) dẫn đầu trong thị phân 

giao dịch trái phiếu tại HOSE với mức 38.87% 

.Nhận xét: 

TCB là ngân hàng đa dạng hóa giữa bán buôn và 

bán lẻ trên thị trường ngân hàng tại Việt Nam. Với 

mức độ tín nhiệm cao đánh giá từ các Tập đoàn 

VPB là ngân hàng có mức vốn hóa 165.584 tỷ 

đồng, mạng lưới hoạt động với 66 chi nhánh và 

168 điểm giao dịch. Đồng thời, ngày 

28/04/2021 VPB đã chính thức công bố bán 

49% cổ phần công ty Tài chính TNHH MTV 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) 

cho Sumitomo Mitsui. Được biết, Fe Credit với 

vị trí dẫn đầu trong ngành tài chính tiêu dùng 

tại Việt Nam với thị phần nắm giữ lên đến 50%. 

Cùng với đó với sự phát triển công nghệ dựa 

trên dữ liệu BigData có sẵn từ FE Credit giúp 

cho VP Bank thu hút lượng lớn người dùng mở 
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hàng đầu thế giới đã tạo cho TCB có một vị trí quan 

trọng trong hệ thống NHTM tư nhân tại VN.  

tài khoản tại hệ thống ngân hàng. Sau thương 

vụ chuyển nhượng vốn đã giúp VPB đem về 1,4 

tỷ USD sau khi công ty được đính giá 2,8 tỷ 

USD.   

 Nhận xét 

VPB là ngân hàng bán lẻ tập trung chủ yếu 

đến các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp 

nhỏ lẻ để hỗ trợ cho vay và kèm theo đó là 

phát triển công nghệ đã giúp VPB củng cố 

thị phần.  
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** BIỂU ĐỒ 1: Top 10 ngân hàng có cơ cấu TTS lớn nhất năm 2021 

 

Nguồn: Dữ liệu BCTC doanh nghiệp năm 2020 & 2021 
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** BIỂU ĐỒ 2: Cơ cấu vốn hóa thị trường ngành ngân hàng năm 2021 

 

Nguồn: Thống kê từ dữ liệu FireAnt 
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** BIỂU ĐỒ 3: Bảng số liệu thống kê về CASA của các NHTM 

 


