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ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

VIETINBANK TIẾP TỤC KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ
CHI PHÍ VỐN
Tại báo cáo tài chính Quý III/2021 vừa được công bố cuối tháng 10 vừa qua, VietinBank
tiếp tục kiểm soát tốt chi phí vốn, chi phí quản lý; tăng thu thuần dịch vụ hoạt động thanh
toán, chuyển tiền, thẻ… Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của VietinBank
đạt 13.911 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản tại 30/9/2021 là 1.447.809 tỷ đồng, tăng 7,9% so với
đầu năm.

Kiểm soát tốt chi phí vốn
Nhờ chủ động nhận diện rủi ro và thực hiện
phân loại nợ phù hợp với mức độ rủi ro của
khách hàng, VietinBank luôn thực hiện trích lập
dự phòng đầy đủ theo đúng quy định của NHNN
để chủ động trong các phương án xử lý nợ. Điều
này phần nào ảnh hưởng đến quy mô lợi nhuận
của Ngân hàng, tuy nhiên do kiểm soát tốt chi
phí vốn, chi phí quản lý; tăng thu thuần dịch vụ
hoạt động thanh toán, chuyển tiền, thẻ… nên lợi
nhuận trước thuế Quý III/2021 là 3.060 tỷ đồng,
lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm
2021 của VietinBank đạt 13.911 tỷ đồng, tăng
34,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, thu nhập lãi thuần Quý III đạt 9.872 tỷ
đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước nhờ
ngân hàng tiếp tục kiểm soát tốt chi phí vốn. Cụ
thể, VietinBank đã thực hiện đa dạng các biện
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phố phải thực hiện giãn cách xã hội. Mức độ
ảnh hưởng ngày càng lan rộng và gia tăng tại
nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt
là lĩnh vực dịch vụ lưu trú, vận tải, xây dựng,
nông nghiệp… Hoạt động sản xuất kinh doanh
của nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn và ảnh
hưởng nặng nề.
Để dự phòng rủi ro, VietinBank đã chủ động
dành nguồn lực tài chính trích lập dự phòng bổ
sung theo Thông tư 03/2021/TT-NHNN, nâng
cao năng lực tài chính, tăng bộ đệm dự phòng
nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước
các rủi ro có thể đến từ nền kinh tế. Theo đó,
tại 30/09/2021, dự phòng rủi ro cho vay khách
hàng là 21,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9 nghìn tỷ
đồng (tương đương tăng 71%) so với đầu năm.
Chi phí dự phòng rủi ro cho vay trích lập trong
9 tháng năm 2021 là hơn 14.000 tỷ đồng, tăng
2.500 tỷ đồng (tương đương tăng 22%) so với
cùng kỳ năm trước. Riêng trong Quý III/2021,

ngân hàng trích lập gần 5.500 tỷ đồng. Tỷ lệ
bao phủ nợ xấu Quý III/2021 là gần 118,6%.
Ngân hàng tiếp tục kiên trì với chính sách tăng
trưởng bền vững, không nới lỏng các tiêu chí
cấp tín dụng để kiểm soát chặt chẽ rủi ro song
song với tăng trưởng hiệu quả. VietinBank đã
cơ cấu danh mục tín dụng, đa dạng hóa và ưu
tiên tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh,
các lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích, phù
hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến từng
ngành, lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, tỷ trọng dư nợ
giữa các phân khúc khách hàng được cân đối
lại bám sát định hướng chuyển dịch sang các
phân khúc sinh lời cao như SME, Bán lẻ. Kết thúc
9 tháng đầu năm 2021, cho vay khách hàng tại
VietinBank đạt 1.084 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng
6,8% so với đầu năm

pháp kiểm soát, tiết giảm chi phí vốn như phát
triển dịch vụ ngân hàng thanh toán, đẩy mạnh
chiến dịch về eFAST, eKYC để thu hút mở rộng
cơ sở khách hàng, tăng trưởng tiền gửi thanh
toán và đa dạng hóa các kênh huy động vốn
trong và ngoài nước với chi phí hợp lý.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tiếp tục có sự
tăng trưởng khả quan, riêng Quý III đạt 1.154 tỷ
đồng và lũy kế 9 tháng đạt 3.794 tỷ đồng, tăng
17% so với cùng kỳ năm trước nhờ việc triển khai
thúc đẩy bán sản phẩm có thế mạnh như tài trợ
thương mại, chuyển tiền, dịch vụ thẻ… đồng thời
kiểm soát các khoản chi dịch vụ để tối ưu hóa
hiệu quả quản trị chi phí.
Chủ động tăng trích lập dự phòng
Thời điểm Quý III/2021, nền kinh tế Việt Nam
chịu tác động rất lớn của đợt dịch COVID-19
tái bùng phát lần thứ 4 khiến nhiều tỉnh/thành

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở chính đến các điểm cầu trên toàn hệ thống, đảm bảo
tuân thủ quy định phòng, chống dịch
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SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

VIETINBANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021
Sáng ngày 3/11/2021 tại Hà Nội, VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất
thường năm 2021. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm tuân thủ quy định về
phòng, chống dịch COVID-19. Trong sự kiện này, VietinBank trình Đại hội xem xét, thông qua
các nội dung về niêm yết trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng; sửa đổi một số quy
định quản trị nội bộ và công tác nhân sự tại VietinBank.

Cũng trong khuôn khổ, Đại hội đã lắng nghe và
trả lời các câu hỏi của cổ đông. Ông Trần Minh
Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank
cho biết: Nền kinh tế Việt Nam đang bước sang
giai đoạn phục hồi với không ít khó khăn thách
thức, với tinh thần cầu thị, đánh giá đúng tình
hình, VietinBank đã có kế hoạch và các giải
pháp trọng tâm nhằm chủ động vượt qua khó
khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, nỗ lực hết
mình, đổi mới, sáng tạo để tiếp tục xây dựng và
phát triển hệ thống VietinBank mạnh mẽ, bền
vững. “HĐQT và Ban Lãnh đạo VietinBank sẽ nỗ
lực cao nhất để đổi mới toàn diện, nâng cao

năng lực quản trị, điều hành để VietinBank tiếp
tục chinh phục những thành công mới; giữ vững
vị thế và duy trì năng lực phát triển hàng đầu
trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, đảm bảo
lợi ích tối đa, lâu dài cho Quý cổ đông” - Chủ
tịch HĐQT Trần Minh Bình nhấn mạnh.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và
minh bạch, ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của
VietinBank đã thành công tốt đẹp. Thành công
của Đại hội là cơ sở và nền tảng để VietinBank
tiếp tục đà phát triển lớn mạnh hơn nữa và
mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông

Ông Trần Minh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu khai mạc Đại hội

T

ại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết
thông qua các nội dung quan trọng với
tinh thần nhất trí cao. Cụ thể: Đại hội đã
thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát
hành ra công chúng của VietinBank trên hệ
thống giao dịch chứng khoán/sở giao dịch
chứng khoán sau khi kết thúc các đợt chào bán,
sửa đổi Điều lệ VietinBank và Quy chế tổ chức và
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hoạt động của HĐQT VietinBank, bầu bổ sung
ông Lê Thanh Tùng - Trợ lý nguyên Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban
Kinh tế Trung ương vào HĐQT VietinBank nhiệm
kỳ 2019 - 2024; miễn nhiệm chức vụ Thành viên
Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024
đối với ông Nguyễn Mạnh Toàn để đảm nhận
công việc khác tại VietinBank.

Đại diện HĐQT, Ban Lãnh đạo VietinBank chụp ảnh lưu niệm với đ/c Lê Thanh Tùng và đ/c Nguyễn Mạnh Toàn

6

SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ

VIETINBANK HỢP TÁC AMAZON WEB SERVICES
CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ ĐẦU TIÊN
TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
VietinBank luôn xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là “chìa khóa” để mang tới các sản
phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. VietinBank iPay Web được thiết kế
và triển khai toàn bộ trên nền tảng Amazon Web Services (AWS), là nền tảng điện toán đám
mây được sử dụng phổ biến nhất, bảo mật nhất trên thế giới, đảm bảo tính ổn định, an toàn
và hiệu năng cao.

N

gày 13/9/2021, VietinBank đã chính thức
ra mắt VietinBank iPay Web mới tại địa
chỉ: https://ipay.vietinbank.vn. Đây là
bước đi lớn trong tổng thể chiến lược chuyển đổi
số đang được triển khai mạnh mẽ tại VietinBank,
khẳng định vị thế ngân hàng số hàng đầu trên
thị trường.
Ngoài việc là sản phẩm ngân hàng số đầu tiên
tại Việt Nam vận hành hoàn toàn trên nền tảng
điện toán đám mây, VietinBank iPay Web còn
có giao diện đồng nhất, đem lại trải nghiệm
mượt mà trên mọi trình duyệt web, máy tính và
thiết bị di động. Không chỉ mang tới những trải
nghiệm thuận tiện, thao tác đơn giản khi thực
hiện các giao dịch mà phiên bản mới còn đột
phá với 41 tính năng hoàn toàn mới, đồng thời
cải tiến, nâng cấp 33 tính năng hiện có. Phiên
bản VietinBank iPay Web mới là lựa chọn hoàn
hảo cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng
dịch vụ ngân hàng số qua trình duyệt Internet.
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Các giao dịch tài chính, thanh toán và mua sắm
đều dễ dàng thực hiện với VietinBank iPay Web.
Một số tính năng nổi bật đã được phiên bản
Web mới đồng bộ với phiên bản Mobile như:
Thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng, kích
hoạt/khóa thẻ, đăng ký các dịch vụ thẻ, đặt
lịch thanh toán hóa đơn, nhắc nợ thanh toán
hóa đơn, chuyển khoản chứng khoán, chuyển
tiền theo lịch (trong VietinBank và ngoài hệ
thống), Loyalty, đặt mua vé máy bay, mua sắm
VNShop… Bên cạnh đó, VietinBank iPay Web
còn cung cấp giải pháp xác thực Soft OTP và
FacePay hiện đại, bảo mật hàng đầu cho các
giao dịch tài chính giá trị cao.
Thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục nghiên cứu,
triển khai các dịch vụ tài chính, ngân hàng khác
đáp ứng tiêu chuẩn để đưa lên AWS với mong
muốn tạo ra sự đổi mới nhanh chóng và nâng
cao chất lượng phục vụ khách hàng
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CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT

ĐIỂM TIN VỀ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG
VÀ LÃI SUẤT CHO VAY
Mặt bằng lãi suất huy động (LSHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM)
Đối với các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng, VietinBank hiện đang niêm yết nhỉnh hơn so trong nhóm các
NHTM quốc doanh khác. Với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, VietinBank đang niêm yết ở mức 5,6%/năm
với KHCN, cao hơn 0,1%/năm so với ba ngân hàng còn lại trong nhóm.
Trong tháng 10/2021, mặt bằng LSHĐ của các NHTMCP duy trì ổn định, chỉ xuất hiện một số động
thái điều chỉnh tăng/giảm nhẹ. Riêng kỳ hạn 6 tháng, để LSHĐ không chênh quá nhiều so với kỳ
hạn 12 tháng thì mức LSHĐ cho kỳ hạn này của khối cổ phần áp dụng cao hơn 0,5-1,0%/năm so
với các NHTM Nhà nước.
Sang tháng 11/2021, VietinBank dự kiến tiếp tục duy trì mức LSHĐ niêm yết như hiện nay và xem xét
điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết, đảm bảo phù hợp với mặt bằng LSHĐ trên thị trường và tình hình
cân đối vốn của VietinBank.

Các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay (LSCV) của VietinBank
Đối với Khách hàng doanh nghiệp (KHDN)
Ngắn hạn

Trung dài hạn

• Chương trình Đồng hành cùng KHDN: LSCV ưu
đãi đối VND từ 5,9%/năm, đối với USD từ 2,7%/
năm (tùy theo khách hàng và thời hạn vay)

• Chương trình ưu đãi TDH VND lãi suất cố
định 2021 với LSCV ưu đãi từ 6,8%/năm.

• Gói tín dụng thúc đẩy tăng trưởng dư nợ, hỗ trợ
CN cạnh tranh trong Quý IV/2021: LSCV ưu đãi từ
4,2%/năm với VND và từ 2,0%/năm với USD.
• Gói ưu đãi kinh doanh máy móc thiết bị nông nghiệp
quy mô 700 tỷ đồng, LSCV ưu đãi từ 5,2%/năm
• Gói tín dụng đồng hành cùng KHDN tại 19 tỉnh
thành phía Nam hoạt động sản xuất kinh doanh
trong các lĩnh vực/ngành nghề thiết yếu và chịu
ảnh hưởng của dịch bệnh quy mô 20.000 tỷ đồng,
LSCV ưu đãi từ 4,0%/năm.
• Chương trình hỗ trợ lãi suất tới 0,3%/năm dành
cho KHDN VVN giải ngân chi lương tới tài khoản
CBCNV mở tại NHCT.
Chính sách hỗ trợ KHDN bị ảnh hưởng bởi
dịch COVID-19 (hiệu lực đến 31/12/2021)
• Chính sách hỗ trợ về LSCV ngắn hạn và trung dài
hạn tới 1%/năm.
• Chính sách ưu đãi phí Thanh toán quốc tế & Tài
trợ thương mại và phí dịch vụ VietinBank eFASTgói tài chính, phí chuyển tiền VND trong nước
ngoài hệ thống.
• Hướng dẫn giao dịch qua kênh ngân hàng điện
tử eFAST/Fax/Email trong giai đoạn dịch bệnh
diễn biến phức tạp.

• Chương trình ưu đãi trung dài hạn dành
riêng cho KHDN VVN với mức LSCV từ
6,8%/năm.
• Gói ưu đãi dành cho KHDN VVN đầu tư
nhà xưởng xây sẵn cho thuê trong khu
công nghiệp quy mô 3.000 tỷ đồng:
LSCV ưu đãi trong năm đầu từ 8,1%/năm
và biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/
năm.
• Gói ưu đãi dành cho KHDN đầu tư bất
động sản khu công nghiệp quy mô 5.000
tỷ đồng: LSCV ưu đãi trong năm đầu từ
8,1%/năm, biên độ ưu đãi các năm sau
từ 3,2%/năm.
• Gói ưu đãi dành cho KHDN đầu tư
đầu tư ngành Logistics quy mô 5.000 tỷ
đồng, lãi suất ưu đãi trong năm đầu từ
7,3%/năm, biên độ ưu đãi các năm sau
từ 2,8%/năm
• Gói ưu đãi cho vay đầu tư xây dựng
trang trại/trại chăn nuôi theo mô hình
3F (Feed-Farm-Food), quy mô 5.000 tỷ
đồng, lãi suất năm đầu từ 8,1%/năm
• Gói ưu đãi toàn diện dành cho KHDN tái
tài trợ quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất ưu
đãi trong năm đầu từ 6,8%/năm, biên độ
ưu đãi các năm sau từ 2,5%/năm

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BÁN LẺ
• Chương trình Vay ưu đãi - Lãi tri ân với LSCV chỉ từ 5,3%/năm với ngắn hạn và 7,0%/năm với
trung dài hạn (tùy theo thời gian ưu đãi và thời hạn vay), gia hạn triển khai tới ngày 30/06/2022.
• Chính sách hỗ trợ giảm LSCV cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
(hiệu lực đến 15/01/2022):
- Chính sách hỗ trợ về LSCV (ngắn hạn và trung dài hạn) với mức giảm lãi suất tối đa 0,5%/năm.
- Chính sách hỗ trợ số tiền thu hồi ưu đãi lãi suất và/hoặc phí trả nợ trước hạn trong trường
hợp khách hàng nỗ lực thu xếp dòng tiền để trả nợ trước hạn cho VietinBank
9
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NGÀNH NGÂN HÀNG

CUỘC ĐUA VỀ PHÁT TRIỂN TỪ NỘI LỰC,
KHÔNG DÀNH CHO HAI TỪ “HƯỞNG LỢI”
Năm 2021 là năm của những “cuộc đua” về tăng vốn giữa các ngân hàng. Đây cũng là nhu
cầu thường trực của các ngân hàng khi vốn chủ sở hữu đa phần còn mỏng hoặc cần gia cố
thêm để nâng cao khẩu vị an toàn vốn.

đầu năm 2021, sẽ có triển vọng như thế nào
trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022?
Các ngân hàng đã chuẩn bị sẵn tâm thế và nội
lực như thế nào cho cuộc đua sắp tới? Đâu sẽ
là động lực cho sự phân hóa trong khối các nhà
băng trong giai đoạn tới?
Cuộc đua về tăng vốn để trợ lực cho hoạt động
kinh doanh, quản trị rủi ro
Năm 2021 là năm của những “cuộc đua” về tăng
vốn giữa các ngân hàng. Đây cũng là nhu cầu
thường trực của các ngân hàng khi vốn chủ sở
hữu đa phần còn mỏng hoặc cần gia cố thêm
để nâng cao khẩu vị an toàn vốn.
Từ đầu năm đến nay, 19 ngân hàng liên tục đẩy
mạnh tăng vốn bằng nhiều hình thức và đã
nhận được sự chấp thuận chính thức về tăng
vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN),
bao gồm các ngân hàng có vốn nhà nước như:
Vietcombank, VietinBank, BIDV; các ngân hàng
thuộc khối tư nhân gồm: SHB, VP Bank, TP Bank,
OCB...
Tính đến thời điểm 30/06/2021, VietinBank là
ngân hàng dẫn đầu về vốn điều lệ với 48.058
tỷ đồng, tiếp sau là BIDV, Vietcombank,

Techcombank, Agribank, MB Bank, VP Bank…
Trong khi đó, chậm nhất đến ngày 1/1/2023,
các ngân hàng phải thực hiện tỷ lệ an toàn
vốn (CAR) theo chuẩn Basel II được quy định tại
Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Tính đến nay đã
có 16/35 ngân hàng đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn
theo Thông tư 41.
Không chỉ để đáp ứng yêu cầu về an toàn
vốn, việc tăng vốn cũng góp phần tăng cường
năng lực tài chính cho các ngân hàng, gia
tăng nguồn vốn trung dài hạn để mở rộng
hoạt động kinh doanh khi mà tỷ lệ sử dụng vốn
ngắn hạn để cho vay trung dài hạn được siết
chặt lại theo lộ trình tại Thông tư 08/2020/TTNHNN ngày 14/8/2020 của NHNN (Từ 1/1/2020
đến hết 30/9/2021 là 40%; từ 1/10/2021 đến
hết 30/9/2022 là 37%; từ ngày 1/10/2022 đến
30/9/2023 là 34%; từ 1/10/2023 là 30%).
Theo đó, cuộc đua tăng vốn của các ngân hàng
sẽ chưa dừng lại và còn tiếp tục diễn ra mạnh
mẽ trong năm 2022 để các ngân hàng tiếp tục
mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng
lực quản trị, năng lực tài chính, cải thiện chất
lượng tài sản về chất, tăng khả năng sinh lời
gắn liền với quản trị rủi ro .

TOP NGÂN HÀNG CÓ VỐN ĐIỀU LỆ LỚN NHẤT TẠI 30/9/2021
Đơn vị tính: tỷ đồng

T

rong năm 2020 - 2021, “hưởng lợi” là một
trong những từ được nhắc đến nhiều nhất
khi đề cập về nền kinh tế và các ngành
nghề tại Việt Nam. Năm 2020, Việt Nam được
đánh giá là một trong những quốc gia có khả
năng chống chọi tốt với đại dịch Covid-19, tạo
điều kiện cho nhiều ngành hưởng lợi từ xu hướng
dịch chuyển chuỗi cung ứng như ngành hàng
tiêu dùng, thực phẩm, vận tải logistic,…
Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4
trên quy mô rộng đã ảnh hưởng nặng đến nền
kinh tế. Mức giảm 6,2% của GDP quý III/2021 so
với quý trước là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt
11

48,058
40,220

Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Đến
đầu quý IV/2021, trong chiến dịch chuyển từ
"zero Covid-19" sang "sống chung với Covid-19"
khi các tỉnh, thành phố triển khai từng bước nới
lỏng giãn cách xã hội, nền kinh tế dần được mở
cửa và kỳ vọng sẽ có sự phục hồi.
Cùng với đó, các ngành đầu tư công như xây
dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng, ngành năng
lượng, bán lẻ, logistics… được kỳ vọng phục hồi
rất nhanh và hưởng lợi lớn. Trong bối cảnh đó,
ngành ngân hàng giữ vai trò là huyết mạch của
nền kinh tế, cũng là ngành hiếm hoi không được
đề cập trong nhóm ngành hưởng lợi 9 tháng

CTG

BID

37,783

MBB

30/09/2021
37,089

VCB

35,109

TCB

30,710

Agribank

27,019

31/12/2020

25,300

ACB

VPB

19,260

18,852

SHB

STB

Nguồn: Tổng hợp từ Điều lệ hoạt động của các ngân hàng tại thời điểm 30/9/2021.
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Cuộc đua về dẫn đầu chuyển đổi số để đẩy
mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập
Nhìn vào cơ cấu nguồn thu của các ngân hàng,
có thể nhận thấy rõ xu hướng chuyển dịch danh
mục tín dụng sang các lĩnh vực có tỷ suất sinh
lời cao và ít rủi ro như phân khúc bán lẻ. Quan
trọng hơn, việc đa dạng hoá các nguồn thu bên
cạnh nguồn thu lãi truyền thống từ tín dụng như
trước đây của các ngân hàng cũng tập trung
sang tăng thu nhập ngoài lãi, thể hiện qua tỷ
lệ thu nhập lãi thuần/tổng thu nhập hoạt động
(NII/TOI) của các ngân hàng như Vietcombank,
VietinBank, Techcombank, VP Bank… có xu
hướng giảm dần.
Các nguồn thu từ các hoạt động ngoài lãi (nonNII) của các ngân hàng trong nhiều quý trở lại
đây như kinh doanh bảo hiểm, phát triển các
hoạt động thanh toán, quản lý tài sản, mua bán
chứng khoán, ngoại hối… được chú trọng đẩy
mạnh hơn và liên tục tăng trường so với các giai
đoạn trước.
Trong các ngân hàng thương mại cổ phần
(TMCP) có vốn nhà nước, VietinBank là ngân

hàng có mức độ chuyển dịch tỷ lệ NII/TOI khá
rõ khi tỷ lệ này giảm từ mức 86,9% trong năm
2020 xuống mức 79,7% trong 6 tháng đầu năm
2021. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ của
VietinBank liên tục cải thiện qua các quý trong
năm 2021 nhờ việc triển khai các biện pháp thúc
đẩy bán sản phẩm có thế mạnh như chuyển
tiền, dịch vụ thẻ... và kiểm soát tốt các khoản
chi dịch vụ. Đối với nhóm ngân hàng TMCP tư
nhân, sự chuyển dịch diễn ra mạnh ở ACB, Liên
Việt Post Bank, SHB… khi các ngân hàng này liên
tục tăng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi, đặc biệt là
thu nhập từ hoạt động dịch vụ.
Ở góc độ thói quen giao dịch, có thể nhận
thấy làn sóng Covid-19 đã thay đổi toàn diện
thói quen sử dụng sản phẩm dịch vụ online của
người dùng; đặt ra bài toán cho rất nhiều ngân
hàng phải chạy nước rút xây dựng hệ sinh thái
số và cạnh tranh về những tính năng ưu việt, tiện
lợi cho khách hàng. Theo báo cáo của NHNN,
giá trị giao dịch trên kênh Internet và mobile
banking của các ngân hàng trong quý II/2021
đạt 14.834 nghìn tỷ, tăng 21,3 lần so với cùng kỳ,
riêng kênh mobile banking tăng 9,1 lần.

DIỄN BIẾN TOI VÀ NII/TOI TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 SO VỚI
CẢ NĂM 2020

Tỷ

ng

6T2021 TOI

2020 TOI

6T2021 NII/TOI

2020 NII/TOI
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40,000

50.0%
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0

40.0%
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Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý I, II/2021 và 2020 của các ngân hàng.
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Để tạo dấu ấn về sản phẩm, dịch
vụ trên nền tảng số đòi hỏi tầm
nhìn dài hạn và sự đầu tư chuẩn
bị cho công nghệ, hạ tầng từ rất
sớm với tốc độ chuyển đổi nhanh
chóng. Điều này cũng khởi nguồn
cho cuộc đua xu hướng thứ 2 là
đầu tư công nghệ và chuyển đổi
số trong khối ngân hàng – một
cuộc đua marathon cả về tốc độ
và quy mô.

Giá trị giao dịch trên kênh Internet và mobile banking của các
ngân hàng trong quý I-II/2021 và so sánh cùng kỳ
Đơn vị tính: tỷ đồng
Internet
8,949,906

Mobile Banking

8,117,173

5,884,244

Theo số liệu của NHNN, dự kiến
trong vòng 3-5 năm tới, các
ngân hàng số sẽ có mức tăng
Quý 2/2021
trưởng doanh thu tối thiểu là 10%,
và có 58,1% tổ chức tín dụng đặt
kỳ vọng thu hút hơn 60% khách hàng sử dụng
kênh giao dịch số, kỳ vọng tỷ lệ tăng trưởng
khách hàng đạt trên 50%. Điều này cho thấy
công cuộc chuyển đổi số trong ngành ngân
hàng tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ diễn ra
khá mạnh mẽ.
Mặc dù chưa đến 1/3 ngân hàng trong nước
có chiến lược chuyển đổi số rõ nét, nhưng một
nhóm các “ngân hàng tiên phong” trong lĩnh
vực đã và đang nổi lên dẫn đầu xu thế chuyển
đổi số để nâng cao trải nghiệm của khách hàng
như: Vietcombank, VietinBank, Techcombank,
VP Bank, MB Bank, TP Bank,…
Bên cạnh cuộc đua về xây dựng và định vị
thương hiệu các sản phẩm ứng dụng ngân
hàng số tiêu biểu là VCB Digibank, VPBank NEO,
VietinBank iPay, My VIB… đang hiện hữu trên thị
trường, trong ngành ngân hàng đang có một
cuộc đua ngầm khác là nâng cao năng lực
core, công nghệ để chuẩn bị trước cho sự đe
dọa từ các công ty fintech, và dịch vụ mobile
money trong thời gian tới.
Đại diện của Techcombank đã chia sẻ nhà băng
đã lựa chọn Amazon Web Services (AWS), một
công ty thuộc tập đoàn toàn cầu Amazon.com,
làm đối tác cung cấp dịch vụ điện toán đám
mây, nhằm nâng cao trải nghiệm của khách
hàng. Trước đó, VietinBank cũng triển khai các
giải pháp khai thác Big data, AI, học máy bao
gồm ứng dụng big data, trí tuệ nhân tạo (AI),
học máy vào phân tích dữ liệu khách hàng.

4,630,884

Quý 1/2021

643,534
54,345

543,454
55,533

Quý 2/2020

Quý 1/2020

Nguồn: NHNN

Với mục tiêu chuyển đổi số để chuyển đổi trải
nghiệm, đưa khách hàng là trọng tâm để phát
triển giải pháp tài chính toàn diện và nghiên cứu
và ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động,
thử nghiệm với những công nghệ mang tính đột
phá, giúp tiết kiệm tài nguyên, chi phí và tăng
cường hiệu quả khai thác, trong những năm qua,
VietinBank vẫn tiếp tục nổi lên là ngân hàng tích
cực triển khai liên tục việc xây dựng kênh phân
phối hiện đại, tiện dụng, đồng bộ, hướng đến
khách hàng; kết nối đối tác, xây dựng hệ sinh thái
lấy khách hàng là trọng tâm; tinh gọn quy trình
nghiệp vụ, tăng năng suất lao động. Ngân hàng
này đã nghiên cứu và đang triển khai công nghệ
mới như công nghệ đám mây nhằm nâng cao trải
nghiệm người dùng, tăng tốc độ phát triển sản
phẩm, nâng cao bảo mật và tối ưu hóa chi phí.
“Hưởng lợi” sẽ chỉ là cụm từ cho những kỳ vọng
và tầm nhìn ngắn hạn; lợi thế cạnh tranh của
doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ số
hiện đại và năng lực tài chính mạnh sẽ luôn là
yếu tố mang lại sự phát triển nhanh, bền vững
cho doanh nghiệp – điều luôn hấp dẫn các nhà
đầu tư. Câu chuyện về chuyển đổi số còn dài
nhưng những ngân hàng có khát vọng chuyển
đổi số mạnh mẽ kết hợp với tận dụng thế mạnh
về vốn chắc chắn sẽ có lợi thế để phát triển, bứt
phá và dẫn đầu trong thời gian tới./
Thanh Lâm
(Nguồn: bài đăng trên báo điện tử Thời báo Tài chính
Việt Nam ngày 02/11/2021)
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DIỄN BIẾN MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ
ĐÁNG CHÚ Ý
Sắt thép: Kim ngạch xuất khẩu duy trì ở mức cao nhiều tháng liên tiếp
Kim ngạch xuất khẩu sắt thép từ nhiều tháng nay đều vượt trên 1 tỷ USD/tháng. Trong 9 tháng
đầu năm 2021, xuất khẩu sắt thép các loại đạt 9,75 triệu tấn, trị giá 8,23 tỷ USD, tăng 29,3%
về lượng và tăng 125,4% về giá trị so với cùng kỳ (tương ứng với mức tăng thêm 4.582 tỷ USD).
Sắt thép các loại của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường ASEAN, Trung
Quốc, EU, Mỹ. Trong các thị trường lớn, lượng xuất khẩu ở khu vực châu Á có chiều hướng
giảm, nhưng ở thị trường EU và Mỹ lại tăng trưởng vượt trội. Cụ thể, hết tháng 9/2021, xuất
khẩu sắt thép sang ASEAN đạt hơn 3 triệu tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ 2020; sang Trung
Quốc đạt 2,12 triệu tấn, giảm 16,2%. Trong khi đó, xuất khẩu sang EU đạt 1,7 triệu tấn, tăng 7,5
lần; sang Mỹ đạt 665 nghìn tấn, tăng 4,5 lần. Theo đánh giá của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA),
xuất khẩu sắt thép đang gặp nhiều thuận lợi khi nhu cầu tiêu thụ thép tại nhiều thị trường
đang gia tăng rất mạnh.
Trước tình hình giá thép xây dựng tăng cao trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đang đề
xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với 3 nhóm mặt hàng thép cốt bê tông
từ 5-10% và xuất khẩu phôi thép tiếp tục được hưởng thuế suất xuất khẩu 0%. Tuy nhiên, theo
số liệu thống kê trong 7 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu thép cuộn cán
nóng (HRC), thép phế liệu và nhập khẩu rất ít thép xây dựng. Bên cạnh đó, giá thép xây dựng
trong nước không cao hơn nhiều so với thép Trung Quốc. Vì vậy, dự thảo điều chỉnh giảm thuế
nhập khẩu trên không tác động nhiều đến sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam trong thời
gian tới.

Than: giá cao nhất 13 năm trở lại đây
Giá than thế giới liên tục thiết lập đỉnh giá mới trong thời gian gần đây. Giá than Châu Á vượt
200 USD/tấn, cao nhất 13 năm trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu do Trung Quốc đang tăng
cường thu mua than trên toàn cầu nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt điện trầm trọng. Sản
xuất điện của Trung Quốc hiện nay vẫn chủ yếu đến từ nguồn nhiệt điện. Do
đó, tình trạng thiếu điện phần lớn liên quan đến thiếu hụt nguồn cung than đá
cho các nhà máy nhiệt điện tại quốc gia này. Các nhà phân tích cho rằng, tình
trạng thiếu điện và phân bổ điện sẽ tiếp tục diễn ra vào đầu năm tới.
Mặc dù giá than thế giới tăng cao trong thời gian gần đây nhưng các doanh
nghiệp khai thác than của Việt Nam vẫn không tăng được doanh thu và lợi
nhuận do chính sách quản lý giá ở Việt Nam với chỉ 2 đơn vị được phép khai
thác và bán than trong nước là Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc.
Giá than trong nước thường chỉ điều chỉnh khi có mức tăng lớn về chi phí sản xuất và chỉ diễn ra
3 - 4 năm/lần. Trong năm 2021, giá than trong nước chưa điều chỉnh nhiều, mới chỉ có giá than
cho sản xuất xi măng điều chỉnh tăng 9% trong tháng 8, còn giá than cho nhiệt điện vẫn giữ
nguyên để giảm áp lực cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi chính phủ đang yêu cầu hỗ trợ
giá điện trong thời điểm dịch bệnh.
Dự báo giá than thế giới sẽ còn giữ ở mức cao trong 3 tháng cuối năm 2021. Đối với thị trường
trong nước, ngành than sẽ có chuyển biến tích cực khi giá than được dự kiến điều chỉnh từ 1015% do chi phí sản xuất than của TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã tăng cao trong năm 2021
và do nhu cầu từ nhiệt điện phục hồi trở lại khi giãn cách xã hội được nới lỏng.

Chăn nuôi: dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại
Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, ngành chăn nuôi ước tính thiệt hại
80 nghìn tỷ đồng do dịch COVID-19. "Dịch chồng dịch" là tình trạng đáng báo
động đối với lĩnh vực chăn nuôi lợn. Bên cạnh việc giá lợn hơi giảm sâu do nhu
cầu suy giảm, khả năng tái đàn thấp, người chăn nuôi tiếp tục đối mặt với Dịch
tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh trở lại.
Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) thông tin, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã xảy ra
1.834 ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại 304 huyện thuộc 53 tỉnh, thành phố. Tổng số
lợn tiêu hủy là 112.092 con (tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2020). Tổng trọng
lượng tiêu hủy ước tính hơn 5.500 tấn. Hiện nay, cả nước còn 497 ổ dịch tại 37
tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.
Nguyên nhân dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh trở lại trong thời gian gần
đây là tỷ lệ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở Việt Nam vẫn còn cao. Tại một số địa phương,
người dân còn nuôi lợn theo phương thức thả rông làm dịch bệnh lây lan nhanh
khó phòng chống dịch. Giá thịt lợn trong tháng 10/2021 giảm liên tục chủ yếu do
dịch tả lợn châu Phi bùng phát khiến các hộ nuôi lợn bán tháo, đặc biệt là các
địa bàn các tỉnh phía Bắc.
Theo nhận định của Cục Thú y, thời gian tới, nguy cơ bệnh Dịch tả lợn châu Phi
tái phát và phát sinh là rất cao do chưa có vắc xin phòng bệnh; chăn nuôi nông
hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, chưa bảo đảm yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học
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BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Tuyên bố trách nhiệm:
Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục ích tham khảo.
VietinBank không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào
do việc sử dụng thông tin trên ây vào hoạt ộng kinh doanh.
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