
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s cho VPBank (Tháng 7/2020) 

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Moody’s thông báo hoàn thành quá trình rà soát VPBank sau gần 4 tháng kể 

từ ngày 7 tháng 4 năm 2020, theo đó, các xếp hạng tín nhiệm của VPBank được giữ nguyên. Kết quả này 

cho thấy việc Moody’s đánh giá cao tiềm lực vốn của VPBank, khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động 

hơn mức trung bình ngành ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Moody’s nhận định những rủi ro có thể xảy đến với 

phân khúc tài chính tiêu dùng do ảnh hưởng của Covid-19 đã được VPBank kiểm soát tốt nhờ việc tối ưu 

bảng cân đối, đảm bảo các tỷ lệ an toàn và tài sản có thanh khoản tốt. 

Định hạng  Kết quả 
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Định hạng tiền gửi nội tệ dài hạn B1 
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Đánh giá tín dụng cơ sở b1 
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Định hạng rủi ro đối tác Ba3 
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Định hạng nhà phát hành  B1 

Định hạng nhà phát hành ngắn hạn  NP 
Nguồn: Moody's Investors Service 

Thông tin ngân hàng  

Được thành lập vào năm 1993, VPBank là ngân hàng thương mại cổ phần tầm trung tại Việt Nam, chiếm 

khoảng 3% thị phần tài sản và cho vay toàn hệ thống vào tháng 3/2020. Ngân hàng có mạng lưới toàn 

quốc gồm 1 trụ sở chính, 61 chi nhánh và 165 phòng giao dịch tại tháng 6/2020.  

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang Moody’s Investor Services tại https://www.moodys.com/ 
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