
Kính gửi Quý cổ đông,

VPBank trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản tin IR tháng 8.2020 với các cập nhật về tình hình hoạt động của ngân hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VPBANK

Điểm nhấn kinh doanh

Nửa đầu năm 2020, với các giải pháp hữu hiệu kiểm soát hiệu quả hoạt động và chất lượng tài sản, đi cùng những kịch bản

kinh doanh chủ động thích ứng với diễn biến dịch bệnh đã giúp VPBank củng cố nền tảng vững chắc trước khó khăn đồng

thời tiếp tục đà tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Các biện pháp đối phó và phòng ngừa Covid-19 được tăng cường nghiêm ngặt toàn ngân hàng cùng với những hoạt

động thể hiện trách nhiệm xã hội;

Moody’s khẳng định xếp hạng tín dụng VPBank ở mức B1 với triển vọng ổn định trong bối cảnh tình hình dịch bệnh

chưa từng thấy trên toàn thế giới;

Ngân hàng đầu tiên triển khai eKYC - nhận dạng khách hàng trực tuyến. Máy học và Trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy

mạnh mẽ hoạt động marketing kỹ thuật số;

Là một trong số ít ngân hàng hoàn thành tuân thủ cả 3 trụ cột của Basel II;

Ra mắt website mới hỗ trợ nâng cao trải nghiệm khách hàng;

FE Credit trở thành thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Điểm nhấn hoạt động

VPBank kỷ niệm 27 năm thành lập

Ngày 12/8 vừa qua, VPBank chính thức kỷ niệm 27 năm ngày

thành lập. Trải qua một quãng thời gian phát triển cùng sự đồng

lòng của cả Ban lãnh đạo vào nhân viên, ngân hàng liên tiếp đạt

được những kết quả ấn tượng: "Xếp hạng đầu về Tổng thu

nhập hoạt động thuần trong nhóm ngân hàng TMCP tư nhân";

"Top 300 Ngân hàng có thương hiệu giá trị nhất thế giới"; "Ngân

hàng tư nhân đầu tiên phát hành thành công Trái phiếu quốc tế

trị giá 1 tỷ USD được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Singapore"... Bước sang tuổi mới, ngân hàng tiếp tục theo đuổi

mục tiêu khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, đó là

nằm trong nhóm 5 Ngân hàng TMCP tư nhân và nhóm 3 Ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu về quy mô cho vay

khách hàng, huy động khách hàng và lợi nhuận và chú trọng tăng trưởng chất lượng hoạt động.

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất và công ty

niêm yết tốt nhất Việt Nam

Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng

khoán Thiên Việt đã tổ chức lễ vinh danh 50 công ty có

hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất trong năm 2019, bao

gồm VPBank. Trước đó không lâu, Tạp chí kinh tế uy tín

Forbes Việt Nam cũng đã công bố VPBank được bình chọn

vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất trên sàn

chứng khoán Việt Nam

Top 5 ngân hàng thương mại uy tín nhất Việt Nam

2020

Trong danh sách Top 10 NHTM Việt Nam uy tín nhất Việt

Nam được Vietnam Report kết hợp cùng Báo Vietnamnet

công bố hôm 14/7, VPBank được xếp vào top 5 trong hệ

thống ngân hàng Việt Nam cùng những tên tuổi lớn như

Vietcombank, BIDV… Năm nay, VPBank tăng 1 bậc so với

2019 và tăng tới 8 bậc so với năm 2016. Đây là năm thứ 5

liên tiếp VPBank góp mặt trong bảng xếp hạng này.



VPBank giữa mùa Covid19

Chứng kiến Chính quyền và người dân

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng

Nam đang kiên cường, quyết l iệt

khoanh vùng, xử lý và hạn chế sự lây

lan của đợt sóng Covid-19 thứ hai, vừa

chữa trị cho người bệnh, vừa đảm bảo

tối đa sự an toàn cho người dân,

VPBank vô cùng cảm phục và đã ủng

hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ mua sắm các

trang, thiết bị y tế quan trọng và cần

thiết phục vụ công tác.

 

Trước đó Quỹ “Vui lên Việt Nam” của

VPBank đã ủng hộ Covid-19 với hàng

ngàn suất quà cho các cán bộ chiến sỹ

tại 130 chốt biên phòng tuyến biên giới

phía Bắc (Cao Bằng).

 

VPBank đã trao tặng 2 chiếc xe cứu

thương trị giá gần 1,6 tỷ đồng cho BV

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhằm hưởng

ứng lời kêu gọi của NHNN Việt Nam và

Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Thanh

Hóa cũng như phát huy tinh thần

“tương thân tương ái” của toàn thể

cán bộ nhân viên ngân hàng.

Nếu kể thêm 15 tỷ VPBank và Công

ty con Fe Credit đã chuyển tới Ủy ban

TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các

đơn vị chức năng có liên quan nhằm

góp phần ứng phó, giảm thiểu thiệt

hại từ dịch bệnh thì tổng số tiền mà

VPBank đã đóng góp cho xã hội đã

lên tới con số ấn tượng, hơn 25 tỷ

đồng.

 

Bên  cạnh  các  hoạ t  động  th i ện

nguyện, VPBank cũng ra mắt Dịch vụ

Tư vấn onl ine Sản phẩm Tài trợ

Thương mại & Thanh toán Quốc tế

Nhanh chóng và Hiệu quả và hoàn

toàn Miễn phí nhằm hỗ trợ các Doanh

nghiệp Việt vượt qua những khó khăn

mùa dịch và đẩy mạnh các hoạt động

giao thương trong và ngoài nước.

 

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,

Việt Nam chúng ta nhất định sẽ chiến

thắng đại dịch, để đất nước sớm hồi

sinh, phục hồi kinh tế, ổn định xã hội

và tiếp tục trở thành điểm sáng của

toàn cầu trong công tác phòng,

chống dịch Covid-19.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Ngành ngân hàng

Hoạt động của hệ thống tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2020 chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 với mức tăng trưởng

chỉ đạt 3,26%, thấp nhất cùng kỳ từ năm 2013 đến 2020. Số liệu cho thấy các hoạt động bị ảnh hưởng bởi dịch vẫn phải

đối mặt với nhiều khó khăn và phải thu hẹp hoạt động sản xuất và kinh doanh. Đồng thời, các ngân hàng đã thận trọng

hơn với giải ngân tín dụng do nợ xấu tăng lên.

Tăng trưởng huy động khách hàng đạt 4,35%, cao hơn tăng trưởng tín dụng, phản ánh khả năng thanh khoản vượt mức

của hệ thống ngân hàng. Lãi suất liên ngân hàng và lợi suất trái phiếu kho bạc xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều

năm qua.

Dịch Covid đang gia tăng lây nhiễm mạnh mẽ trên toàn cầu, ở các châu lục với các mức độ và các giai đoạn khác nhau. Tại

Việt Nam, dịch đã bùng phát lần thứ 2 với ca nhiễm từ Đà Nẵng và đã lan ra các tỉnh lân cận, báo hiệu cả nước bước vào

giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh phức tạp của đại dịch,

ngành ngân hàng nói chung và VPBank nói riêng luôn sẵn sàng chủ động ứng phó với các rủi ro, đồng thời tích cực nắm

bắt cơ hội kinh doanh mới tạo đà tăng trưởng bền vững trong tương lai.

VPBank

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020,

tổng thu nhập hoạt động hợp

nhất của VPBank đạt 18.854 tỷ

đồng, tăng 12% so với cùng kỳ

năm trước. Tăng trưởng t ín

dụng hợp nhất của VPBank đạt

9,8% so với cuối năm 2019,

trong đó, dư nợ cấp tín dụng

của ngân hàng riêng lẻ tăng

trưởng 12,7%.

Nhờ phản ứng l inh hoạt và

nhanh nhạy của ngân hàng

trong việc đa dạng hóa nguồn

thu, mở rộng thu nhập ngoài lãi

trong bối cảnh giãn cách xã hội

do Covid19, lãi thuần từ hoạt

động dịch vụ của ngân hàng

riêng lẻ tăng trưởng gần 42% so

với nửa đầu năm 2019, đạt

1.439 tỷ đồng.



Tỷ lệ  nợ xấu hợp nhất  của

VPBank đã giảm xuống mức

2,71%, từ mức 2,95% cuối năm

2019. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu của

ngân hàng mẹ giảm từ 2,18%

xuống còn 2,07%. Thu nhập từ

nợ đã xử lý rủi ro tại ngân hàng

hợp nhất đã đạt hơn 1.000 tỷ

đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

năm trước.

Trong khi tổng doanh thu hợp

nhất của VPBank tăng 12%

trong nửa đầu năm, chi phí hoạt

động lại giảm 3%. Nếu xét riêng

ngân hàng mẹ, tỷ lệ chi phí hoạt

động trên doanh thu trong quý

II đã giảm đáng kể còn 30,7%,

so với mức 40,4% quý II/2019.

Những con số này là kết quả sau

quá trính tái cơ cấu hoạt động

và tối ưu hóa công nghệ.

Với những chiến lược đúng đắn đã được thực hiện, ngân hàng ghi nhận gần 6.600 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế

trong 6 tháng đầu năm 2020. Riêng ngân hàng mẹ đóng góp gần 4.200 tỷ đồng, tương đương 64% tổng lợi nhuận trước

thuế 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 7,

dư nợ cấp tín dụng Ngân hàng hợp nhất tăng 10.8% cùng với đó LNTT đạt hơn 7,5 nghìn tỷ, tương đương tăng trưởng

hơn 40% so với cùng kỳ và hoàn thành 74% kế hoạch đã đề ra.

Dù đại dịch đang có chiều hướng phức tạp. VPBank khẳng định đã có chiến lược cụ thể. Theo đó, ngân hàng sẽ hướng tới

việc giữ ổn định hoạt động, duy trì tăng trưởng ở mức độ hợp lý, tập trung nhiều hơn vào tăng trưởng chất lượng. Ngoài

việc phát triển mạnh hơn mảng giao dịch để tăng thu từ phí, VPBank cho biết sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát, tối ưu hóa

hoạt động, triển khai các sáng kiến công nghệ, các nền tảng mới

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 – 17.08.2020

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

-

SSI – 14.08.2020

“VPB công bố lợi nhuận trước thuế cao trong quý 2/2020”

- 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/danh-cho-nha-dau-tu

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