
Kính gửi Quý cổ đông,

VPBank trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản tin IR số 06, tháng 5.2021 với các cập nhật về tình hình hoạt động của ngân

hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VPBANK

Điểm nhấn kinh doanh

Ký kết thỏa thuận bán 49% vốn FE Credit

Ngày 28.04, VPBank đã ký kết thỏa thuận với Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMBC) để bán 49% vốn điều lệ tại 

FE Credit với mức định giá là 2,8 tỷ USD. Thông qua giao dịch này, FE Credit kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ về nguồn

vốn, năng lực quản trị điều hành, và các kiến thức kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại châu Á từ Tập đoàn

SMBC, đặc biệt là từ SMBCCF – công ty tài chính tiêu dùng đang dẫn đầu tại thị trường Nhật Bản. Đồng thời, giao dịch

này sẽ bổ sung một nguồn vốn lớn cho VPBank, góp phần nâng cao tiềm lực tài chính của Ngân hàng để nắm bắt các cơ

hội đầu tư mới trên thị trường. (Chi tiết)

Kinh tế dần phục hồi, các phân

khúc chiến lược tiếp tục ghi nhận

tăng trưởng tốt với một loạt sản

phẩm mới được đưa ra:

- Phân khúc Khách hàng ưu t iên

VPBank Diamond ra mắt sản phẩm

phục vụ trọn gói các dịch vụ về ngân

hàng, đầu tư, bảo hiểm, tín dụng,

quản lý tài sản.... với các đặc quyền

cao cấp theo tuyên ngôn mới “Vị Thế

Quyền Năng - Vantage Point”.

- Đưa ra sản phẩm cấp vốn tín chấp

online đầu tiên trên thị trường nhằm

hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ

(SME) t iếp cận nguồn vốn k inh

doanh một cách thuận tiện và nhanh

chóng.

- Ra mắt giải pháp tài chính Simplify

giúp cộng đồng tiểu thương, doanh

nghiệp nhỏ - siêu nhỏ có ngay một

nền tảng kinh doanh trực tuyến căn

bản để bắt nhịp và gia nhập “vũ trụ”

thương mại điện tử với mức đầu tư

- Triển khai sản phẩm cho vay mua

nhà phố, bất động sản. Theo đó, đến

hết 2021, khách hàng có nhu cầu

vay có g iấy chủ quyền sẽ được

hưởng mức lãi suất ưu đãi với kỳ hạn

linh hoạt chỉ từ 5,9%/năm trong 03

tháng đầu tiên.

- Ra mắt Website Chăm sóc Khách

hàng lần đầu tiên trên thị trường:

https://cskh.vpbank.com.vn/

giúp khách hàng được trải nghiệm

những tiện ích vượt trội.

https://www.vpbank.com.vn/tin-tuc/thong-cao-bao-chi/2021/le-ky-ket-ban-von-dieu-le-tai-fe-credit


chi phí, nguồn lực ban đầu rất nhỏ.

Điểm nhấn hoạt động

Tổ chức thành công "Đại hội đồng cổ đông thường niên

2021"

Ngày 29.4, tại Hà Nội, VPBank đã tổ chức thành công Đại

hội đồng cổ đông thường niên 2021. Tại buổi họp, HĐQT

và Ban điều hành đã báo cáo với Đại hội cổ đông kết quả

2020 cũng như đề xuất định hướng 2021 và các kế hoạch

trọng tâm để AGM thông qua như kế hoạch lợi nhuận, kế

hoạch vốn, cơ chế ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số

nhiệm vụ...

Chi tiết tài liệu đại hội (Chi tiết)

Top 250 ngân hàng giá trị nhất toàn cầu do tổ chức danh

tiếng Brand Finance xếp hang

Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng

đầu thế giới đã công bố bảng xếp hạng 500 thương hiệu

ngân hàng (Brand Finance Banking 500) lớn nhất toàn

cầu năm 2021. Trong đó, VPBank đã tăng 37 bậc, lần đầu

tiên lọt danh sách Top 250 thương hiệu ngân hàng giá trị

nhất toàn cầu, đạt mức 502 triệu đô-la, đồng thời giữ

vững vị trí Ngân hàng tư nhân có giá trị mạnh nhất Việt

Nam năm thứ 3 liên tiếp.

Moody’s xem xét nâng hạng tín nhiệm cho VPBank, FE

Credit

Động thái này diễn ra sau khi VPBank thông báo ngày

28/4 đã ký thỏa thuận với Tập đoàn Tài chính Sumitomo

Mitsui, Inc. (SMFG) về việc bán 49% vốn điều lệ tại FE

Credit với mức định giá là 2,8 tỷ USD. Việc xem xét nâng

hạng phản ánh kỳ vọng của Moody's rằng các yếu tố tín

dụng độc lập của VPBank và FE Credit có thể được cải

thiện sau thương vụ trên, từ đó giúp tạo đà tăng cho các

xếp hạng và đánh giá của họ.

Giải chạy "Just Run - Vì một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh

vượng"

Giải chạy quy tụ hơn 2.000 VĐV gồm các y bác sĩ Hội viên

Hội Thầy thuốc trẻ, đại diện các ban ngành của Thành ủy,

đại diện cộng đồng chạy bộ tại TP.HCM và cán bộ nhân

viên VPBank. Giải chạy mang tới cơ hội chăm sóc sức

khỏe miễn phí cho hàng ngàn công nhân, gây quỹ hỗ trợ

các y bác sĩ ở vùng sâu, vùng xa và ra mắt phòng khám

lưu động miễn phí container. chương trình lấy nguồn ngân

sách từ chương trình “Vì một Việt Nam thịnh vượng” có trị

giá 300 tỷ đồng, sẽ đồng hành cùng những hoạt động an

sinh khắp đất nước trong 5 năm tới, tập trung ở hai lĩnh

vực giáo dục và y tế.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH 

Ngành ngân hàng 

Trong bối cảnh kinh tế dần phục hồi, tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng khởi sắc trong quý 1/2021. Tín dụng

toàn ngành đạt mức tăng trưởng 2.93%, cao hơn nhiều so với mức 1.3% cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở mục tiêu tăng

trưởng kinh tế năm 2021 và lạm phát được Quốc hội và Chính phủ đặt ra từ đầu năm, NHNN đã xây dựng chỉ tiêu định

hướng tín dụng cả năm 2021 khoảng 12% và sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Nguồn: gso.gov.vn

VPBank

https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong


Linh hoạt và đa dạng hóa doanh thu hiệu quả, VPBank tăng trưởng vượt kế hoạch trong quý đầu năm.

Tăng trưởng chất lượng, tập trung ở

các khối chiến lược

Quý 1/2021, tổng tài sản hợp nhất
đạt hơn 436 nghìn tỷ, tăng 4,1% so
với cuối năm 2020. Tín dụng hợp
nhất đạt hơn 332 nghìn tỷ, tăng 2,8%
so với cuối năm 2020; trong đó ngân
hàng riêng lẻ tăng 3,6%, tập trung ở
các khối chiến lược với kết quả vượt
kế hoạch: khối Khách hàng Cá nhân
tăng trưởng gần 7% và khối Khách
hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng
gần 11% so với cuối năm.

Nhờ đa dạng hóa doanh thu, tăng
trưởng tín dụng hợp lý, kiểm soát tốt
chi phí, lợi nhuận hợp nhất trước
t h u ế  q u ý  1  t ă n g  t r ư ở n g  m ạ n h
mẽ  đạt  4.000 tỷ đồng, tăng 37,6%
so với cùng kỳ. Ngân hàng riêng lẻ
đạt mức tăng trưởng 55,2%. Các chỉ
số hiệu quả tiếp tục đứng ở top đầu
thị trường, với ROA và ROE tương
ứng đạt 3% và 23,5%.

Thu nhập từ phí tăng trưởng hợp
nhất đạt 42% tiếp tục đóng góp lớn
vào doanh thu của VPBank. Động
lực tăng trưởng chính đến từ đẩy
mạnh hoạt động phát hành thẻ tín
dụng, dịch vụ bảo hiểm và hoạt động
thanh toán.

Tăng trưởng bền vững thể hiện qua

các chỉ số kinh doanh quan trọng

Việc kịp thời điều chỉnh chiến lược về

sản phẩm và chiến lược huy động

của Ngân hàng tiếp tục phát huy hiệu

quả, giúp gia tăng tỷ trọng tiền gửi

không kỳ hạn (CASA) tại ngân hàng

mẹ từ mức 15,5% cuối năm 2020 lên

mức 17% cuối kỳ 1 năm 2021.

Linh hoạt điều tiết bảng cân đối và

cơ cấu nguồn vốn, chi phí huy động

vốn (COF) của ngân hàng riêng lẻ

giảm tới 1,3% so với cả năm 2020 và

giảm 0,6% so với quý 4 năm 2020.

Tương ứng, tại ngân hàng hợp nhất,

COF cũng giảm 1,2% so với năm

2020.

Nhờ chiến lược chuyển đổi số mạnh

mẽ, chi phí hoạt động (OPEX) tiếp

tục được kiểm soát hiệu quả, giảm

gần 21% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp

nhất giảm tích cực từ 29,2% cuối

năm 2020 xuống còn 23,5% trong

quý 1/2021, dẫn đầu thị trường.

 

Quản trị rủi ro hiệu quả, cải thiện
chất lượng tài sản và các tỷ lệ an
toàn

Quý 1 /2021,  tỷ  lệ  nợ xấu ( theo

Thông tư 02) hợp nhất được quản lý

ở mức 3%. Tại ngân hàng riêng lẻ, tỷ

lệ này duy trì xu hướng giảm, chỉ

còn 1,79% so với 1,98% cuối năm

2020. Bên cạnh đó, thu nhập từ nợ

đã xử lý cũng tăng trưởng tốt, đạt

mức 56% hợp nhất, tương đương

705 tỷ đồng, đặc biệt tại FE Credit

thu nhập này tăng gần 110%.

Các tỷ lệ an toàn tiếp tục được duy

trì ở mức tốt. Tỷ lệ cho vay trên huy

động (LDR) đạt 73,5% và tỷ lệ nguồn

vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

được kiểm soát ở mức 29,9%. Tỷ lệ

an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41

của Ngân hàng hợp nhất đạt gần

12%, tiếp tục duy trì ở mức an toàn

và cao hơn mức tối thiểu 8% của

Ngân hàng Nhà nước.

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   

HSC - 17.05.2021

Giá mục tiêu: 73,400 VND

“Triển vọng tươi sáng sau thương vụ FEC”

JP Morgan – 12.05.2021

Giá mục tiêu: 65,000 VND

“Trong trung hạn, chúng tôi kỳ vọng quy mô và tốc độ

tăng trưởng bảng cân đối là động lực chính cho cổ phiếu" 

 

UBS - 10.05.2021

Giá mục tiêu: 67,000 VND

“Giá mục tiêu tăng lên 67,000 VND từ mức 52,000 VND do

thành công từ thương vụ thoái vốn FE Credit và xu hướng

tăng mạnh gần đây của cổ phiếu”

SSI – 06.05.2021

Giá mục tiêu: 70,850 VND

“Chi phí vốn sẽ được cải thiện hơn nữa với việc bán vốn

thành công Fe Credit"

Maybank Kim Eng – 04.05.2021

Giá mục tiêu: 70,500 VND

“Có thêm xúc tác hỗ trợ định giá cao. Kết quả hoạt động

tích cực của Ngân hàng mẹ"    

VN Direct - 27.04.2021

Giá mục tiêu: 56,000 VND

“Giá cổ phiếu tăng mạnh từ kỳ vọng thoái vốn FE Credit"

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

https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/tai-lieu-cho-nha-dau-tu
https://www.vpbank.com.vn/-/media/vpbank-latest/5nha-dau-tu/tai-lieu-danh-cho-nha-dau-tu/bao-cao-phan-tich-cua-cac-cty-chung-khoan/2020/report-of-vcsc-17082020.pdf
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


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

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

