
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

VPBank trân trọng gửi tới Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 12, tháng 11.2022 với các cập nhật về tình hình hoạt động của

ngân hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Điểm nhấn kinh doanh

VPBank huy động thành công khoản vay 500 triệu USD từ năm định chế tài chính quốc tế.

Ngày 11/11/2022, VPBank ký kết thành công thỏa thuận vay hợp vốn trị giá 500 triệu USD, tương đương gần 12,5 nghìn

tỷ đồng từ 5 định chế tài chính lớn bao gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui

Banking Corporation (SMBC), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng ANZ và Công ty Chứng khoán

Maybank Securities Pte. Ltd. – thành viên của Tập đoàn Ngân hàng đầu tư Maybank.

Với nguồn vốn quốc tế mới được huy động, VPBank tiếp tục khẳng định uy tín trên trường quốc tế, đồng thời có thêm

nguồn lực để thuận lợi hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), doanh nghiệp nữ chủ và nhiều dự án xây

dựng cơ sở hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại Việt Nam.

VPBank Prime mừng sinh nhật 1 tuổi

Thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho Thế hệ Trẻ sống bứt phá của VPBank ra đời với tầm nhìn “VPBank Prime đồng

hành cùng bạn trong từng phút giây cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn để bứt phá và tiến gần hơn tới sự thịnh vượng

bạn khát khao”. Trong suốt 1 năm qua, VPBank Prime ra mắt hàng loạt combo sản phẩm được “đo ni đóng giày”, “cá thể

hóa” cho từng nhóm khách hàng với ba đặc tính nổi bật: “Combo” hoá, số hoá và chế độ chăm sóc đột phá như Combo

Tài khoản số đẹp VPBank Prime 5in1, Combo vay kinh doanh với lãi suất ưu đãi hấp dẫn hay Combo vay mua ô tô – Dùng

thêm sản phẩm giảm thêm lãi suất. Tất cả các dịch vụ, sản phẩm của VPBank Prime đều được tối ưu hóa trên nền tảng

công nghệ, giúp mọi điểm chạm của khách hàng được số hóa trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Nhờ sự thấu hiểu khách hàng, cùng hàng loạt giải pháp, đặc quyền tối ưu dành riêng cho Hội viên, VPBank Prime đã

nhận được sự yêu mến của đông đảo khách hàng trẻ với hơn 1 triệu Hội viên chính thức tính đến cuối tháng 9.2022.

Để biết thêm về VPBank Prime, Quý nhà đầu tư vui lòng truy cập: https://prime.vpbank.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 1900

545415 để được đăng ký và tư vấn chi tiết về dịch vụ.

Điểm nhấn hoạt động

VPBank Hanoi Marathon 2022 - Giải chạy biểu tượng của thành phố Hà Nội chính thức trở lại.

Vượt lên trên một giải marathon thuần túy, VPBank Hanoi Marathon là sự kiện thể thao bùng nổ, khơi dậy tinh thần thể

thao, đồng lòng gắn kết, vượt lên chính mình để vươn tới những giá trị thịnh vượng về tinh thần. Thịnh vượng tinh thần

cũng chính là 1 trong 4 giá trị mà VPBank cam kết hiện thực hóa sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”. 

Với thông điệp “Bừng sáng Việt Nam”, giải chạy năm nay là lời chào đầy hứng khởi từ thủ đô Hà Nội đến bạn bè Việt

Nam và Quốc tế, lan tỏa hình ảnh về một Hà Nội mùa thu lãng mạn, quyến rũ nhưng cũng vô cùng năng động hiện đại với

những bước phát triển ấn tượng. 



Tăng thêm 1 bậc, VPBank xếp hạng 11 trong Top 50

thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2022

Bảng xếp hạng do Brand Finance, công ty định giá

thương hiệu hàng đầu thế giới bình chọn. Sự thăng hạng

của VPBank cho thấy bước tiến mạnh mẽ về giá trị và sức

khỏe thương hiệu, tiềm năng phát triển và sự tin yêu của

khách hàng đối với các thương hiệu lớn của Việt Nam.

VPBank lần thứ 2 được tạp chí Asia Risk vinh danh là

“Ngân hàng xuất sắc nhất năm” về quản trị rủi ro

Giải thưởng khẳng định ghi nhận của Asia Risk về nền

tảng công nghệ nội bộ tiên tiến và hệ thống quản lý rủi ro

vững chắc của VPBank góp phần cung cấp những dịch vụ

tài chính hàng đầu cho các khách hàng tại Thị trường Việt

Nam.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Ngành ngân hàng

9 tháng 2022, tăng trưởng tín dụng của ngành đạt gần 11%, tuy nhiên tăng trưởng trong quý 3 đã bắt đầu chậm lại. Tăng

trưởng huy động đạt 4%, giảm nhẹ so với quý 2 do NHNN thắt chặt cung tiền thông qua việc bán USD từ dự trữ ngoại hối

và rút VND qua kênh tín phiếu. Cũng theo thống kê, tổng lợi nhuận trước thuế của 28 ngân hàng niêm yết trong 9 tháng

đạt 192.500 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2021.

Trước những diễn biến phức tạp của kinh tế chính trị thế giới, NHNN liên tục đưa ra các chính sách điều hành nhằm ổn

định tỷ giá và kiềm chế lạm phát. Trong vòng 1 tháng kể từ cuối tháng 9, NHNN tăng lãi suất điều hành 2 lần, mỗi lần 1%,

đồng thời nới biên độ tỷ giá từ 3% lên 5%. Bên cạnh đó, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 65 về phát hành trái phiếu với

mục tiêu nâng cao chất lượng kênh huy động vốn trung & dài hạn của doanh nghiệp.

Nguồn: gso.gov.vn

VPBank

Kiên định với chiến lược bán lẻ, VPBank đạt kết quả kinh doanh Q3 & 9T2022 tích cực, củng cố các chỉ tiêu an toàn

Bán lẻ lên ngôi

Kết thúc 9 tháng, dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt 443 nghìn tỷ,
tăng 15,4% ytd, nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về cho vay bán lẻ với tỷ
trọng đóng góp 70% trên tổng danh mục.

PBT hợp nhất 9 tháng đạt hơn 19,8 nghìn tỷ, tăng 69% so với cùng kỳ.
Tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất đạt 45 nghìn tỷ, duy trì vị thế dẫn
đầu nhóm ngân hàng tư nhân. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ hợp nhất 9
tháng tăng 59,2%, nâng tỷ trọng đóng góp của thu nhập ngoài lãi trên TOI
hơn 30%.

Nguồn thu ngoài lãi được thúc đấy bởi hoạt động thanh toán và ngân quỹ
tăng gấp đôi so với cùng. Trong khi đó, thu nhập từ hoạt động kinh doanh
và dịch vụ bảo hiểm vẫn tăng trưởng tốt 68% và thu phí từ thẻ tăng 35% so
với cùng kỳ.

Các chỉ số hiệu quả của ngân hàng hợp nhất như chi phí trên thu nhập
(CIR) đạt 22,3%, lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ở mức 3,5%, lợi nhuận
trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 22,5%, liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu
trong nhiều quý.

Nền tảng an toàn và vững chắc

Kết thúc Quý 3, Vốn chủ sở hữu hợp nhất

của VPBank vượt mốc 100 nghìn tỷ - nằm

trong nhóm đẫn đầu ngành về quy mô

vốn. Bên cạnh đó, cuối năm 2022, dự kiến

sau khi hoàn tất việc phát hành cổ tức

bằng cổ phiếu,  vốn đ iều lệ  của của

VPBank sẽ tăng lên 67 nghìn tỷ đồng

cùng vị thế lớn nhất hệ thống.

Các tỷ lệ an toàn của VPBank tuân thủ

chặt chẽ quy định của Ngân hàng Nhà

nước trong đó tỷ lệ an toàn vốn (CAR)

hợp nhất theo Basel 2 đạt 15%, nhóm dẫn

đầu toàn ngành. Tỷ lệ dư nợ trên huy

động (LDR) đạt mức 76% (so với giới hạn

85%) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho

vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức

27% (so với yêu cầu 37%).

Trái ngọt chuyển đổi số

Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng

VPBank NEO trong quý 3 tăng 67% so với

cùng kỳ, đưa tổng số khách hàng đăng ký

sử dụng app lên 4,4 triệu.

Ứng dụng Race CAR giúp VPBank vươn

lên vị trí số 1 trong năm trong mảng cho

vay xe du lịch cá nhân & giành được các

thỏa thuận độc quyền với nhiều hãng xe ô

tô như Hyundai, Honda, Mitsubishi...



Ngân hàng số Cake by VPBank, chỉ sau

khoảng 21 tháng ra mắt, đã thu hút hơn

2,2 triệu khách hàng tham gia, tái khẳng

định tham vọng phát triển và mở rộng của

hệ sinh thái số VPBank.

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

VNDS – 02.11.2022

Giá mục tiêu: 26.300 VND

“Bộ đệm vốn dồi dào hỗ trợ tăng trưởng cao"

VCSC – 20.10.2022

Giá mục tiêu: 30.000 VND

“Kết quả lợi nhuận theo đúng dự báo, FEC phục hồi"

UBS – 20.10.2022

Giá mục tiêu: 29.667 VND

“PBT tăng trưởng theo kỳ vọng của UBS và thị trường"

J.P.Morgan – 20.10.2022

Giá mục tiêu: 28.000 VND

“Kết quả 3Q giúp giảm nhẹ lo ngại của rủi ro hệ thống"

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/

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

