
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

VPBank trân trọng gửi tới Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 09, tháng 0.2022 với các cập nhật về tình hình hoạt động của

ngân hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VPBANK

Điểm nhấn kinh doanh

8/11/2021, VPBank chính thức ra mắt

ứng dụng VPBank NEOBiz - Ngân

hàng số cho Doanh nghiệp, tiếp tục

đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong

công cuộc chuyển đổi số của ngân

hàng, phản ánh rõ định hướng đúng

đắn và tầm nhìn chiến lược của Ban

Lãnh đạo Ngân hàng.

Nhằm gia tăng trải  nghiệm khách

hàng, từ ngày 01/01/2022, VPBank

chính thức lựa chọn LynkiD trở thành

đối tác chăm sóc khách hàng thân

thiết độc quyền, đem đến trải nghiệm

mới mẻ và hấp dẫn khi đổi quà từ

điểm tích lũy.

VPBank ra mắt "điểm chạm vật lý" cho

ngân hàng số VPBank NEO - VPBank

NEO Express. Nhờ đó, khách hàng có

thể thực hiện giao dịch ở bất kỳ thời

điểm nào trong ngày mà không cần

phải đến phòng giao dịch vào những

khung giờ cố định

VPBank độc quyền

hỗ trợ doanh nghiệp

Việt tham gia Gian

hàng Quốc gia trên JD.com. Đây là chương trình hợp tác

về thương mại điện tử cấp Chính phủ nhằm tạo thêm kênh

phân phối xuất khẩu cho các doanh nghiệp, thúc đẩy giao

thương, đưa sản phẩm chất lượng cao tới thị trường quốc

tế thuận lợi và hiệu quả nhất.

Nhằm khuyến khích

khách  hàng  h ình

thành thói quen tích

lũy từ sớm và đầu tư an toàn, VPBank ra mắt sản phẩm

tiết kiệm Prime Savings với 3 ưu điểm vượt trội: Nhân đôi

lãi suất ngay trong tháng đầu tiên, gửi 100% online và

giúp tiết kiệm từ những khoản tiền nhỏ nhất.

Điểm nhấn hoạt động

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VPBank lên ngang

mức xếp hạng Quốc gia

VPBank được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế

giới Moody’s Investors Service (Moody’s) nâng mức đánh

giá tín dụng cơ sở (BCA) từ B1 lên Ba3, ngang với xếp

hạng quốc gia dành cho Việt Nam, với triển vọng tích cực.

Việc được một tổ chức quốc tế uy tín nâng hạng tín nhiệm,

trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu những tác động nặng

nề từ sự bùng phát của dịch đã góp phần khẳng định vị

thế dẫn đầu của VPBank.

VPBank: Ngân hàng duy nhất của Việt Nam đoạt giải

thưởng quốc tế “Best IR 2021”

Giải thưởng uy tín được tạp chí Global Banking & Finance

Review (GBAF) trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng cho

VPBank là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải

thưởng “Ngân hàng số sáng tạo nhất 2021”

Giải thưởng của The Digital Banker dành cho nền tảng

ngân hàng số toàn năng VPBank NEO đã ghi nhận những

nỗ lực của VPBank trong suốt thời gian vừa qua. Đây là

động lực để VPBank NEO không ngừng nâng cấp, đổi mới

và triển khai thêm nhiều tính năng mới, tiện ích mới, xứng

đáng là người bạn đồng hành đáng tin cậy của người

dùng trong cuộc sống hiện đại.

VPBank đứng đầu trong số các ngân hàng tư nhân tại

VNR500 năm 2021

Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam -

được Vietnam Report kết hợp cùng Báo Vietnamnet công

bố cuối tháng 11, VPBank là ngân hàng tư nhân lớn nhất



những nỗ lực của VPBank. Năm 2022, Ngân hàng sẽ đẩy

mạnh hơn nữa các kênh thông tin chia sẻ, nâng cao tính

chuyên nghiệp và tăng mức độ tín nhiệm trên thị trường

chứng khoán, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền

vững và tạo ra những giá trị dài hạn cho cổ đông.

và là 1 trong 7 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

2021. Giải thưởng là phản ánh khách quan hiệu quả hoạt

động của VPBank. Trong những năm gần đây, ngân hàng

luôn tăng trưởng ổn định, khai thác hiệu quả các kênh bán

hàng, phát huy tối đa lợi thế của hệ sinh thái số để gia

tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Ngành ngân hàng

Việt Nam đã trải qua một năm 2021 đầy thách thức nhưng sự phục hồi tích cực trong Quý 4 đã mang lại những kỳ vọng

khả quan cho năm 2022. Kinh tế nhanh chóng hồi phục giúp tăng trưởng tín dụng toàn ngành cuối năm đạt mức

13.53%YTD, cao hơn mức 12.17% của năm 2020 và tăng 5.65% từ mức 7.88% của Quý 3. Thực hiện chỉ đạo của NHNN,

16 ngân hàng đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do Covid. Tổng số tiền lãi giảm luỹ

kế từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021 đạt 18 nghìn tỷ đồng.

Nguồn: gso.gov.vn

VPBank

Củng cố nền tảng, VPBank sẵn
sàng sức bật cho năm 2022

Kết thúc năm 2021, tổng tài sản của
VPBank đạt gần 548 nghìn tỷ đồng,
tăng 30,7%. Dư nợ cấp tín dụng hợp
nhất đạt hơn 384 nghìn tỷ đồng, tăng
18,9%. Tiền gửi khách hàng và giấy
tờ có giá tăng 9,1% so với năm 2020
và đạt hơn 323 nghìn tỷ đồng. Tổng
thu nhập hoạt động đạt hơn 44.301
tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ
năm trước.

Chi phí hoạt động của VPBank giảm
xấp xỉ 6% so với một năm trước. Chỉ
số CIR giảm từ 29,2% cuối năm 2020
xuống 24,2% cuối năm 2021.

Công tác quản trị rủi ro được kiểm
soát chặt chẽ giúp tỷ lệ nợ xấu hợp
nhất ở mức 3,58% và tỷ lệ nợ xấu
ngân hàng riêng lẻ chỉ ở mức 1,51%,
tính theo Thông tư 11 của Ngân
hàng Nhà nước. Thu nhập từ nợ đã
xử lý rủi ro hợp nhất trong cả năm
qua đạt hơn 3.200 tỷ, tăng 54,5% so
với 2020.

Lợi  nhuận hợp nhất  t rước thuế
(LNTT) hợp nhất tăng 12% so với
cùng kỳ, đạt 14.580 tỷ đồng.

Bệ đỡ từ ngân hàng mẹ

LNTT ngân hàng riêng lẻ ghi nhận

gần 38 nghìn tỷ đồng trong năm

2021, tăng hơn 4 lần so với năm

2020. Trong đó, riêng ghi nhận từ

thương vụ chuyển nhượng vốn tại FE

Credit là 20.352 tỷ đồng. LNTT từ

hoạt động kinh doanh cốt lõi của

ngân hàng mẹ là hơn 14 nghìn tỷ

đồng, tăng 50,6% so với năm 2020.

Tăng trưởng tín dụng ngân hàng mẹ

đạt tới 20,2%. Các phân khúc chiến

lược gồm khách hàng cá nhân và

doanh nghiệp vừa & nhỏ tăng trưởng

tới 33%. Lãi thuần từ hoạt động dịch

vụ của ngân hàng riêng lẻ đạt hơn

3.650 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 19% so với

cùng kỳ.

Lợi thế từ hoạt động số hóa giúp

VPBank bứt phá trong thu hút lượng

tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Tỷ

trọng CASA chiếm tới 23% tổng huy

động của toàn ngân hàng. Đây là tỷ

trọng cao đáng kể và có sự tăng

trưởng mạnh nếu so với mức 13,5%

trong năm 2019 và 15,8% trong năm

2020.

Sẵn sàng bứt phá

Một hoạt động quan trọng được

VPBank hoàn thành trong năm 2021

là chuyển nhượng 50% cổ phần từ

FE Credit cho tập đoàn SMBC của

Nhật Bản và một đối tác trong nước.

Thương vụ chuyển nhượng này đã

mang về lượng vốn đáng kể, giúp

ngân hàng tăng vốn chủ sở hữu lên

gần 86.500 tỷ đồng. Hệ số an toàn

vốn theo chuẩn Basel II của VPBank

đạt hơn 14,3%, thuộc nhóm đầu

ngành.

Lượng vốn lớn giúp VPBank củng cố

năng lực tài chính, đảm bảo tốt các

chỉ tiêu an toàn hoạt động và có một

nền tảng vững chắc để mở rộng các

cơ hội kinh doanh ở những phân

khúc chiến lược trong năm 2022. Bên

cạnh đó, VPBank đã định hình được

chiến lược và củng cố các nền tảng

công nghệ. Đây cũng là một lợi thế

lớn có thể giúp VPBank tạo sức bật

trong năm 2022

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

UBS – 10.02.2022

Giá mục tiêu: Hiện đang xem xét cập nhật

“Thương vụ phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho cổ đông

chiến lược có khả năng hoàn thành trong nửa đầu năm

HSC - 28.01.2022

Giá mục tiêu: 45.800 VND

“Chi phí hoạt động giảm, tăng trưởng tín dụng đạt 18,9%;

chủ yếu từ Ngân hàng mẹ"

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


2022"

VCSC – 27.01.2022

Giá mục tiêu: 48000 VND

“Thu nhập ngoài lãi tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm

2021, chất lượng tài sản được cải thiện ở Ngân hàng mẹ"

JPMorgan – 27.01.2022

Giá mục tiêu: 37.000 VND

“Thương vụ bán vốn cho cổ đông nước ngoài và việc sử

dụng vốn hậu thương vụ FE Credit là catalyst chnh"

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

