
Kính gửi Quý cổ đông,

VPBank trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản tin IR số 04, tháng 11.2020 với các cập nhật về tình hình hoạt động của ngân

hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VPBANK

Điểm nhấn kinh doanh

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đến thời điểm này về cơ bản dịch Covid-19 đã được khống chế, nền kinh tế Việt

Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, cùng với đó là diễn biến tích cực trong hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và

VPBank nói riêng. Trên cơ sở đó, VPBank kỳ vọng nhiều mục tiêu chính 2020 sẽ vượt mức dự đoán đặt ra từ đầu năm. Một

số điểm nhấn kinh doanh nổi bật của VPBank trong quý 3.2020 của VPBank như sau:

VPBank và AIA Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đặc biệt khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh;

Trong quý 3, VPBank đã tiếp tục hợp tác với IFC/Proparco gia tăng nguồn tín dụng xanh và tài trợ vốn cho doanh

nghiệp vừa và nhỏ với thỏa thuận tổng trị giá 150 triệu USD;

CARE, Mastercard, VPBank, WISE, và Canal Circle chính thức công bố Sáng kiến Thắp lửa (IGNITE) tại Việt Nam hướng

tới mục tiêu nâng quyền của các nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ;

VPBank và Mastercard công bố hợp tác với Amazon Web Services nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của AWS để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin;

VPBank hợp tác với Shopee và Visa ra mắt “Thẻ tín dụng VPBank Shopee” mang đến ưu đãi miễn phí vận chuyển và

hoàn tiền lên đến 10% trong suốt cả năm. Sự hợp tác này được thực hiện với mục đích nhanh chóng nắm bắt xu

hướng phát triển được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử Việt Nam;

VPBank ra mắt tính năng mở thẻ Ghi nợ Quốc tế trực tuyến. Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký mở thẻ Ghi nợ quốc

tế tại bất cứ nơi đâu, bất kể khi nào

Điểm nhấn hoạt động

Top 5 doanh nghiệp tư nhân có lợi
nhuận tốt nhất Việt Nam 2020

Trong bảng xếp hạng Profit500 của

Vietnam Report kết hợp cùng Báo

Vietnamnet công bố ngày 11/09/2020,

VPBank được xếp vào nhóm 5 doanh

nghiệp dẫn đầu. Qua đó, thứ hạng của

VPBank đã tăng 1 bậc so với năm 2019

và là năm năm thứ 4 liên tiếp VPBank

góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín

này cùng những tên tuổi tập đoàn lớn

như VinGroup, Vinamilk, Thaco… Đồng

thời, VPBank cũng liên tục đứng đầu

trong nhóm các ngân hàng TMCP tư

nhân về hiệu quả hoạt động.

Đạt giải thưởng quốc tế “Quản trị
rủi ro thanh khoản tốt nhất”

Giải thưởng danh giá do The Asian

Banker trao được bình chọn, xét

duyệt trên cơ sở đánh giá tính hiệu

quả của hệ thống quản trị rủi ro

thanh khoản để đảm bảo an toàn

trong các hoạt động: Cấu trúc lành

mạnh của bảng cân đối, khả năng

giám sát trạng thái rủi ro thanh khoản

và khả năng huy động vốn trên thị

trường, tốc độ tăng trưởng nguồn

vốn. Giải thưởng là minh chứng rõ

nét cho nền tảng quản trị vững chắc

của VPBank, đánh dấu một bước tiến

quan trọng trong sự phát triển của

công tác quản trị rủi ro của Ngân

“Học viện Tiểu thương VPBank” là
dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất
Việt Nam 2020

VPBank đã nỗ lực thực hiện trách

nhiệm với cộng đồng tiểu thương qua

các hoạt động đa dạng như: Tổ chức

thành công 10 khóa học online về kiến

thức kinh doanh online thu hút gần

300.000 lượt theo dõi; Chủ động liên

kết với các đối tác lớn như Be Group,

Tiki, Shopee, Sendo…để cung cấp

những gói ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt

cho khách hàng... Đây không chỉ là sự

đánh giá khách quan của quốc tế mà

còn phản ánh chân thực những nỗ lực

cống hiến của VPBank cả về kinh tế -

xã hội trong hơn 27 năm qua.



hàng.

#VPBANKVIMIENTRUNG Lá Xanh đùm bọc

Nhằm giúp đỡ nhân dân và chính quyền các tỉnh miền

Trung nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng phần nào

khắc phục hậu quả nặng nề của bão lũ quay trở lại cuộc

sống thường nhật, VPBank đã ủng hộ 02 tỷ đồng cho

người dân nơi đây.

Cũng trong khoảng thời gian này, VPBank Quảng Trị đã trao

1.000 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trong 2 ngày 24 và 25/10, VPBank Quảng Trị đã đến thăm,

động viên và trao 1.000 suất trị giá 300 triệu đồng, hỗ trợ

người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

VPBank hy vọng và tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của

Chính phủ, sự đồng lòng chia sẻ của cộng đồng doanh

nghiệp và người dân cả nước, chinh quyền và nhân dân

miền Trung sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định kinh tế xã

hội.

VPBank Hanoi Marathon Asean – 2020

Đón bình minh Chào bình thường mới

Với khẩu hiệu “Đón bình minh - Chào bình thường mới”,

VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 (VPHM) là điểm nhấn

về chính trị - ngoại giao vô cùng ấn tượng khi giải đấu được

coi là sự kiện chính thức của năm Chủ tịch ASEAN, đồng

thời kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.

Trong bối cảnh hầu hết các giải quốc tế đều đã bị hoãn,

hủy, việc tổ chức thành công giải chạy VPBank Hanoi

Marathon ASEAN 2020 có ý nghĩa đặc biệt đối với hình ảnh

quốc gia, truyền đi thông điệp sống động về một Việt Nam

an toàn, sẵn sàng mở cửa hội nhập và chào đón bạn bè

quốc tế ghé thăm khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát

ngoạn mục.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Ngành ngân hàng

Hoạt động của các tổ chức tín dụng trong 9 tháng năm 2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, tăng trưởng tín

dụng tính đạt mức thấp 6.09%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2014, tuy nhiên, NHNN đã nhanh chóng

ban hành các chính sách điều chỉnh lãi suất điều hành, nhằm ổn định thị trường nhờ đó hoạt động tín dụng đã cho thấy

dấu hiệu hồi phục. Tăng trưởng theo quý của quý 3.2020 ước tính đạt 2.8%, cao hơn tốc độ tăng của 2 quý trước.

Tăng trưởng huy động khách hàng đạt 7.7% lũy kế năm, phản ánh mức thanh khoản dồi dào của hệ thống.

Trong những tháng cuối năm, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 9% - 10% toàn ngành cho cả năm 2020. Để đạt

được mục tiêu này, NHNN sẽ tập trung triển khai chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động, đồng thời tiến hành rà soát và

hoàn thiện chính sách tín dụng, đặc biệt là Thông tư 01 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng

bởi Covid-19.

Nguồn: gso.gov.vn

VPBank

Kiên định với chiến lược tập trung

tăng trưởng hiệu quả và bền vững

trong thời điểm đầy thách thức,

VPBank đã gặt hái kết quả tích cực

trong 9 tháng 2020 và kỳ vọng

thành tích vượt trội của cả năm 2020.

Kết thúc Quý 3, tăng trưởng tín dụng

hợp nhất của VPBank đạt 16,5%,

trong đó tăng trưởng ở ngân hàng

riêng lẻ là 19,3%. Tỷ lệ nợ xấu hợp

nhất được duy trì dưới 3%, trong đó

tỷ lệ này tại ngân hàng riêng lẻ giảm

từ 2,18% cuố i  2019 xuống còn

2,01% tại 30/9/2020.

Song song với việc kiểm soát nợ xấu,

ngân hàng đã tăng chi phí trích lập dự

Thu nhập từ phí (NFI) tiếp tục là

động lực thúc đẩy doanh thu của

VPBank. Tăng trưởng NFI của ngân

hàng mẹ 9 tháng 2020 ở mức 36%

với với cùng kỳ 20219, đạt hơn 2,2

nghìn tỷ đồng, đồng thời, tỷ trọng

NFI trên tổng thu nhập hoạt động

tăng từ 13,2% lên 15,1%.

Góp phần vào tăng trưởng doanh

thu không thể không kể đến thu

nhập từ nợ đã xử lý rủi ro, đạt 1,5

nghìn tỷ đồng trong 9 tháng (tăng

24%) ở ngân hàng hợp nhất, và ghi

nhận tăng trưởng đột phá tại FE

Credit với mức tăng 30,3% so với

cùng kỳ.

 



phòng hợp nhất 14,4% so với cùng

kỳ (sau khi loại trừ chi phí dự phòng

cho VAMC năm 2019). Tỷ lệ này ở

ngân hàng riêng lẻ đạt gần 30%, giúp

ngân hàng sẵn sàng với “bộ đệm” dự

phòng nợ xấu để ứng phó với các tác

động của dịch bệnh.

Ngoài ra, Ngân hàng cũng chủ động

tối ưu hóa bảng cân đối, tận dụng lợi

thế thanh khoản tốt, giảm lãi suất huy

động các kỳ hạn từ 1-2%, gia tăng tỷ

trọng tiền gửi không kỳ hạn giúp cải

thiện đang kể chi phí vốn.

Trong 9 tháng 2020, VPB giữ vững vị

trí số 1 về tổng doanh thu hợp nhất

tại khối ngân hàng tư nhân, đạt 28,3

nghìn tỷ (tăng 7,6%), riêng ngân

hàng mẹ tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập

(CIR) 9 tháng ở ngân hàng hợp nhất

g iảm mạnh so vớ i  cùng kỳ,  từ

34,7% xuống còn 30,4%. Đặc biệt,

ngân hàng mẹ được ghi nhận CIR

thấp nhất trong khối ngân hàng tư

nhân là 32,3% và tại FE Credit là

28,4%.

Kết thúc 9 tháng 2020, VPBank nằm

trong nhóm các ngân hàng có mức

hoàn thành lợi nhuận trước thuế cao

nhất trong hệ thống, đạt 92% kế

hoạch đề ra tại Đại hội đồng Cổ

đông, tương đương gần 9.400 tỷ

đồng, trong đó lợi nhuận của ngân

hàng mẹ đạt hơn 6.200 tỷ đồng,

đóng góp 66% vào lợi nhuận hợp

nhất.

Những nỗ lực tạo lập nền tảng về quy mô và hiệu quả tiếp tục mang lại cho VPBank những kết quả tích cực. Cuối tháng

10, dư nợ cấp tín dụng của Ngân hàng đã có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực ở các khối chiến lược, LNTT đạt hơn 10

nghìn tỷ, tăng 22% so với cùng kỳ và hoàn thành 101% kế hoạch đã đề ra.

Với việc dịch Covid-19 tiếp tục được Chính phủ kiểm soát tốt như hiện nay và các dấu hiệu chuyển biến tích cực từ thị

trường, ban lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng hoạt động kinh doanh cả năm 2020 của VPBank sẽ đạt nhiều kết quả khả quan

và vượt mức lợi nhuận đặt ra từ đầu năm 10% - 15%.

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

VNDirect – 12.11.2020

“NIM hợp nhất của VPB sẽ vẫn cao nhất hệ thống”

EFG Hermes – 06.11.2020

“Triển vọng lợi nhuận tích cực. Kỳ vọng bán công ty tài

chính FE Credit” 

UBS – 05.11.2020

“Triển vọng lạc quan và mục tiêu hoàn thành thỏa thuận

hợp tác chiến lược của FE Credit và IPO vào năm tới”  

HSC – 21.10.2020

“Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng 2020 đã hoàn thành

tốt hơn so với kỳ vọng, tăng trưởng tín dụng tốt”

VCSC – 20.10.2020

“VPB công bố kết quả hợp nhất cho 9 tháng 2020 với LNST

đạt 7,5 nghìn tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng khả quan.”

JP Morgan – 20.10.2020

“Kết quả kinh doanh quý 3 khả quan với điểm sáng từ thu

nhập phí, chi phí hoạt động và chất lượng tài sản”

VCBS – 01.10.2020

“VPBank có mô hình hoạt động hiệu quả và năng động. Lợi

nhuận tăng trưởng nhanh”

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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