
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

VPBank trân trọng gửi tới Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 13, tháng 02.2023 với các cập nhật về tình hình hoạt động của

ngân hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Điểm nhấn kinh doanh

VPBank hợp tác cùng JCB ra mắt thẻ tín dụng Z Card dành riêng cho Gen Z.

Với nhiều ưu đãi hấp dẫn và thiết kế nổi bật được may đo cho Gen Z như miễn phí thường niên hay hoàn tiền giao dịch,

VPBank một lần nữa khẳng định sự thấu hiểu khách hàng trong việc định hướng trở thành một ngân hàng dẫn đầu về

những sản phẩm, dịch vụ được cá nhân hóa giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cuộc sống.

VPBank ra mắt 3 gói sản phẩm ưu đãi tài chính đặc biệt dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp siêu nhỏ (micro-SME) trên hành trình vươn tới thịnh vượng, VPBank chính thức ra

mắt 3 gói sản phẩm bao gồm “Khởi sự hanh thông”, “Năng động chuyển mình”, “Vững bước trưởng thành” dành riêng cho

các khách hàng micro-SME với những ưu đãi đặc quyền, vượt trội trên thị trường. VPBank đã, đang và sẽ luôn nỗ lực cải

tiến, thay đổi các dịch vụ, sản phẩm để hỗ trợ doanh nghiệp SME, góp phần khẳng định VPBank SME là lựa chọn hàng

đầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Điểm nhấn hoạt động

VPB tiếp tục lọt top 20 cổ phiếu có tính phát triển bền vững tốt nhất

Với điểm số ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) tăng từ 79% trong kỳ đánh giá năm 2021 lên 83% năm 2022, VPBank

lần thứ 4 liên tiếp lọt top 20 doanh nghiệp có cổ phiếu nằm trong danh mục Chỉ số Phát triển Bền vững (VNSI) – do HSX

vận hành. Đồng thời là 1 trong 5 công ty có vốn hóa lớn nhất trong rổ chỉ số này. Các tiêu chí đánh giá của VPBank đều

được xếp hạng cao hơn nhiều so với trung bình ngành và trung bình VN100 cho thấy mục tiêu phát triển bền vững luôn

được ngân hàng coi trọng trong định hướng phát triển lâu dài.



 

VPBank được vinh danh “Ngân hàng dẫn đầu về Tài chính Khí hậu khu vực Đông Á – Thái Bình Dương 2022”

Giải thưởng do tổ chức Tài chính Quốc tế - IFC trao tặng VPBank ở hạng mục “Tổ chức tài chính đạt được Mục tiêu Khí

hậu cao nhất trong năm tài chính”. VPBank là ngân hàng duy nhất trong khu vực được trao giải thưởng này, qua đó ghi

nhận nỗ lực bền bỉ của ngân hàng trong công tác đảo chiều và ngăn ngừa những tác hại tiêu cực của biến đổi khí hậu và

đảm bảo một ngày mai tốt đẹp hơn.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Ngành ngân hàng

Hoàn thành mục tiêu 'kép' trong năm 2022

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, ngành ngân hàng đã thực hiện được

nhiều mục tiêu trong năm 2022 như: chính sách điều hành lãi suất hợp lý, kiểm soát tốt lạm phát; tăng trưởng tín

dung đúng định hướng và kế hoạch góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoạt động thanh toán

không tiền mặt.

Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 14.5%, cho thấy nhu cầu tín dụng mạnh mẽ khi kinh tế phục hồi. Huy động tiền

gửi tăng trưởng chậm trong 9 tháng đầu năm do các biện pháp kiểm soát cung tiền từ NHNN, sau đó cải thiện tăng lên

mức 5.99% vào cuối năm.

 

Nguồn: Gso.gov.vn

VPBank

VPBank dẫn đầu thị trường về vốn, huy động và tăng trưởng tín dụng trong năm 2022

Huy động vượt trội và nền tảng vốn vững chắc giúp tín dụng tăng cao

Quy mô vốn chủ sở hữu hợp nhất của VPBank chính thức cán mốc hơn 103
nghìn tỷ, trong đó vốn điều lệ đạt hơn 67 nghìn tỷ, trở thành ngân hàng có vốn
điều lệ lớn nhất hệ thống. Giá trị vốn hóa của ngân hàng tại cuối năm 2022,
đạt 120 nghìn tỷ, giữ vững vị trí ngân hàng tư nhân có mức vốn hóa lớn nhất
Việt Nam. Tỷ lệ an toàn vốn CAR hợp nhất theo Basel II đạt gần 15%, nằm
trong top dẫn đầu thị trường

Huy động từ tiền gửi khách hàng tại ngân hàng riêng lẻ tăng gần 30% so với
cuối năm 2021. VPBank cũng huy động thành công hơn 1 tỷ USD từ các tổ
chức tài chính toàn cầu, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn cho vay trung và
dài hạn và bảo toàn các tỷ lệ an toàn thanh khoản. 

Nhờ các nỗ lực gia cố nền tảng vốn và tăng cường huy động trong năm 2022,
VPBank ghi nhận tín dụng tăng trưởng vượt trội, đạt gần 31% tại ngân hàng
mẹ, với động lực tăng trưởng tới từ hai khối chiến lược RB và SME.

Tỷ trọng nguồn thu phí ngày càng

tăng

Kết thúc năm 2022, thu nhập hoạt động

(TOI) tại ngân hàng riêng lẻ đạt hơn 40

nghìn tỷ đồng, với động lực đóng góp

chính đến từ thu nhập phí tăng mạnh

64% so với năm 2021, trong đó phải kể

tới hoạt động thanh toán, ngân quỹ và

POS; dịch vụ bảo hiểm; và thẻ. Đáng

chú ý, tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên

TOI của VPBank đã định hình xu hướng

tăng dần đều trong 5 năm vừa qua.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng

hợp nhất tăng 48% so với năm trước.

Trong đó, tại ngân hàng riêng lẻ đạt

hơn 24 nghìn tỷ đồng, thể hiện kết quả

tích cực qua các chỉ số hiệu quả như

chỉ  số lợi  nhuận t rên tổng tà i  sản

(ROA), chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở

hữu (ROE) và chỉ số chi phí trên thu

nhập (CIR) lần lượt đạt 3,7%, 25,6% và

19,3%, nằm trong top dẫn đầu th ị

trường.

Hệ sinh thái đa tầng

Thông qua công nghệ, hệ sinh thái các

sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài

chính số đã trở thành trụ cột sinh lời,

giúp ngân hàng tối ưu hóa nguồn thu.

Bên cạnh đó, việc mở rộng hệ sinh thái

với sự tham gia của OPES và VPBankS

trong mảng bảo hiểm và chứng khoán

t rong năm 2022 hứa hẹn sẽ  g iúp

VPBank đa dạng hóa nguồn thu, lấn

sân sang các lĩnh vực còn nhiều dư địa

phát triển như bảo hiểm phi nhân thọ,

ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản..

Các phân tích chi tiết về kết quả hoạt động của VPBank được cập nhật định kỳ trên website VPBank (Chi tiết)

 

 

https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/tai-lieu-cho-nha-dau-tu


BÁO CÁO PHÂN TÍCH VỀ VPBANK

Yuanta - 09.02.2023

Giá mục tiêu: 32.547 VND

"Nền tảng vốn thuộc nhóm cao nhất trong ngành"

UBS – 31.01.2023

Giá mục tiêu: 29.667 VND

"Thu nhập phí tiếp tục được cải thiện" 

HSC - 01.02.2023

Giá mục tiêu: 23.000 VND

"Tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng mẹ ở mức cao"

VCSC – 30.1.2023

Giá mục tiêu: 27.000 VND

"Ngân hàng mẹ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận"  

Các báo cáo phân tích về VPBank được cập nhật định kỳ trên website VPBank (Chi tiết)

Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư VPBank

Địa chỉ: Tầng 15, toà nhà VPBank, 89 Láng Hạ, Hà Nội.

Email: ir@vpbank.com.vn

Website: https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu

Event: https://irevents.vpbank.com.vn/
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