
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

VPBank trân trọng gửi tới Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 11, tháng 8.2022 với các cập nhật về tình hình hoạt động của

ngân hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VPBANK

Điểm nhấn kinh doanh

VPBank ra mắt chiến dịch “Tinh gọn

tài chính” cho khách hàng trẻ

Khách hàng sẽ được cung cấp bức

tranh toàn cảnh về cách sử dụng tài

khoản ngân hàng tinh gọn và thông

minh nhất qua hai tính năng nổi bật:

Tài khoản số đẹp (eSODEP) và tạo

biệt danh cho tài khoản ngân hàng

(iNICK). VPBank tin rằng chiến dịch

sẽ giúp người trẻ giải quyết nhanh

gọn các vấn đề trong đời sống tài

chính hàng ngày.

Ra mắt Combo Business cho KHDN

vừa và nhỏ

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để

phục hồi và phát triển kinh doanh

của các cá nhân/hộ kinh doanh cá

thể sau thời gian dài bị ảnh hưởng

bởi đại dịch Covid-19, VPBank đã

cho  ra  mắ t  gó i  vay  k inh  doanh

Combo Business với hàng loạt ưu đãi

vượt t rộ i  cho cá nhân & hộ kinh

doanh với lãi suất chỉ từ 5,7%/năm và

hạn mức vay lên tới 20 tỷ đồng.

Tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp số

hóa không gian làm việc vật lý

Với mục tiêu đa dạng dịch vụ phi tài

chính dành cho khách hàng doanh

nghiệp, VPBank đã bắt tay cùng

Clever Group - đối tác chiến lược của

Google tại thị trường Việt Nam, cung

cấp dịch vụ Google Workspace,

nhằm hỗ trợ doanh nghiệp số hóa

không gian làm việc với ưu đãi miễn

phí trong vòng 3 tháng đầu tiên khi

đăng ký sử dụng dịch vụ.

Điểm nhấn hoạt động

Moody’s xếp hạng tín nhiệm Ba3, triển vọng tích cực cho VPBank - tương đương mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia

của Việt Nam

Đặc biệt, trong số 21 ngân hàng Việt Nam được Moody’s xếp hạng, VPBank là một trong hai ngân hàng duy nhất có mức

đánh giá tín nhiệm cơ sở (BCA) bị giới hạn bởi trần xếp hạng quốc gia (Ba3). Trong bối cảnh nhiều biến động của thị

trường tài chính quốc tế và lạm phát leo thang tại nhiều quốc gia, việc Moody’s duy trì xếp hạng tín nhiệm của VPBank

cho thấy niềm tin cùng sự tín nhiệm của các tổ chức quốc tế vào nền tảng vốn và kế hoạch phát triển của ngân hàng

trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, trong kì đánh giá này, Moody’s cũng lần đầu tiên công bố số điểm phát triển bền vững (ESG) của VPBank.

Theo đó, VPBank được đánh giá ở mức 2 trên thang điểm 5, với 1 là mức cao nhất, nhờ nền tảng vững mạnh, chiến lược

rõ ràng cùng hệ thống quản trị hiệu quả. Mức xếp hạng của VPBank hiện đang xếp ngang hàng với nhiều tổ chức tín

dụng trong khu vực, cho thấy các yếu tố phát triển bền vững luôn được ngân hàng coi trọng trong định hướng phát triển

lâu dài. 

VPBank được Visa vinh danh tại 4

hạng mục giải thưởng

Các giải thưởng thuộc 2 lĩnh vực

chính: tốc độ tăng trưởng doanh số

và tỷ lệ thẻ hoạt  động.  Các giả i

thưởng danh giá một lần nữa khẳng

VPBank là ngân hàng Việt Nam duy

nhất được Shopee tôn vinh "Đối tác

Ấn tượng nhất” năm 2021

Đây là lần thứ 2 liên tiếp VPBank

nhận danh hiệu này. Kết quả này đã

khẳng định chiến lược đúng đắn về

VPBank trở thành "Ngân hàng Phát

triển Doanh nghiệp Siêu nhỏ tốt nhất

 2022" trao bởi International Finance

Là Ngân hàng Châu Á duy nhất được

vinh danh giải thưởng này, VPBank

cho thấy năng lực và vị thế vượt trội



định uy tín, thương hiệu hàng đầu

của VPBank. Đồng thời,  là minh

chứng cho những cố gắng của ngân

hàng trong việc phát triển, cải tiến

sản phẩm và niềm t in của khách

hàng khi  lựa chọn, t in dùng sản

phẩm thẻ của VPBank.

số hóa  ưu tiên phục vụ thương mại

điện tử (E-commerce) của VPBank.

Chuyển  đổ i  số  từ  sớm đã  g iúp

VPBank luôn nâng cao chất lượng

dịch vụ & duy trì hoạt động xuyên

suốt, an toàn, đồng thời áp dụng các

sáng kiến mới nhằm mang lại cho

khách hàng trải nghiệm thanh toán

hiện đại, liền mạch, bảo mật.

trên thị trường nội địa trong việc

cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ tài

chính thiết thực cho doanh nghiệp.

Giải thưởng cũng là minh chứng rõ

nét cho định hướng phát triển phù

hợp của VPBank trên chặng đường

đồng hành cùng cộng đồng doanh

nghiệp SME.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Ngành ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm đạt mức 9.35% so với cùng kỳ, cho thấy nền kinh tế đang

khởi sắc trở lại và phục hồi một các tích cực. Bên cạnh đó, NHNN cũng đưa ra những chính sách linh hoạt điều tiết nền

kinh tế có thể kể đến như kéo dài thời hạn Nghị Quy 42 về xử lý nợ xấu hay gói hỗ trợ lãi suất 2% với tổng trị giá 40 nghìn

tỷ, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần đóng góp vào tăng trưởng GDP.

Nguồn: gso.gov.vn

VPBank

Nửa đường về đích

6 tháng 2022, dư nợ tín dụng hợp
nhất đạt 436 nghìn tỷ đồng, trong đó
tăng trưởng tín dụng của ngân hàng
mẹ là 14,3%, cao hơn mức trung
bình ngành 9,35%. Doanh số giải
ngân 6 tháng của hai phân khúc
ch iến  lược gồm khách hàng cá
nhân & khách hàng doanh nghiệp
vừa và nhỏ đã tăng trên 30% so với
cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ các
sản phẩm vay thế chấp.

Thu nhập hoạt động hợp nhất đạt
31,6 nghìn tỷ, tăng 37% so với cùng
kỳ. Thu nhập thuần từ phí tăng ấn
tượng 34,5% so với cùng kỳ khi ghi
nhận gần 2,8 nghìn tỷ.

Đặc biệt, tổng chi tiêu thẻ tín dụng
trong 6 tháng tăng 22% so với cùng
kỳ, hậu thuẫn bởi loạt sản phẩm đa
dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
tăng cao khi nền kinh tế từng bước
phục hồi sau đại dịch.

Thu nhập từ nợ đã xử lý đạt kết quả
tích cực trên 1,7 nghìn tỷ, tăng 26%
so với cùng kỳ.

Chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR)

hợp nhất 6 tháng là 20,6% thuộc

nhóm tốt nhất thị trường. Lợi nhuận

trước thuế của ngân hàng có tốc độ

tăng ấn tượng 70% so với cùng kỳ,

đạt hơn 15,3 nghìn tỷ, tương đương

52% kế hoạch. Hiệu quả hoạt động

dẫn đầu thị trường với tỷ suất sinh lời

trên vốn chủ sở hữu là 23,4% và tỷ

suất sinh lời trên tổng tài  sản là

3,5%. Bên cạnh đó, tỷ lệ an toàn vốn

hợp nhất của ngân hàng cùng luôn

trong nhóm đầu hệ thống.

Tăng trưởng khách hàng từ số

hóa

Tới thời điểm hiện tại, tập khách

hàng hợp nhất của VPBank đã cán

mốc 21 triệu khách hàng. Số lượng

khách hàng có thu nhập cao (AF) và

t rung b ình-cao (mass  AF)  tăng

trưởng trên 50% so với thời điểm

cuối năm 2021.

Trong khi đó, số lượng khách hàng

đăng ký sử dụng VPBank NEO tăng

mạnh 63% so với cùng kỳ, giao dịch

qua nền tảng số cũng tăng kỷ lục tới

gần 80%.

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

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VỀ VPBANK

VCSC – 29.07.2022

Giá mục tiêu: 49.100 VND

“Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm

2022 nhờ cho vay cá nhân & SME"

HSC – 29.07.2022

Giá mục tiêu: 44.500 VND

“Tín dụng tăng trưởng tốt tại Ngân hàng mẹ"

MBKE – 27.07.2022

Giá mục tiêu: 50.000 VND

“Kết quả 6T2022 vẫn tích cực nhờ vào Quý I xuất sắc"

JPM – 22.07.2022

Giá mục tiêu: 45.000 VND

“Kế hoạch hợp tác với nhà đầu tư chiến lược và tham gia

tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém là những động lực tăng

trưởng quan trọng cần theo dõi"

UBS – 22.07.2022

Giá mục tiêu: 44.500 VND

“Thu nhập phí tăng trưởng mạnh mẽ”

Credit Suisse – 22.07.2022

Giá mục tiêu: 47.000 VND

“Danh mục cho vay tăng trưởng lành mạnh"

Các báo cáo phân tích về 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
https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/tai-lieu-cho-nha-dau-tu


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/

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

