
Kính gửi Quý cổ đông,

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư VPBank trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bản tin IR tháng 3/2020 với các cập nhật về tình hình 
hoạt động của VPBank.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VPBANK

5 Năm Nhìn Lại

Năm 2017, VPBank đã thành công niêm yết 1,33 tỷ cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán HOSE và chào bán riêng lẻ gần 
165 triệu cổ phiếu, tăng vốn thêm gần 6.500 tỷ đồng.

VPBank trở thành 1 trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và 1 trong 3 ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu Việt 
Nam về doanh thu và lợi nhuận.

Nhờ sự chuyển đổi thành công và luôn dẫn đầu về tăng trưởng, VPBank đã bức tốc trong 5 năm trở lại đây với các chỉ tiêu quy 
mô tăng gấp 2 đến 3 lần và 5 đến 6 lần với các chỉ tiêu hiệu quả.

VPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai sớm thông tư 41 theo chuẩn Basel II và định kỳ công bố báo cáo tài 
chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS.

Hành trình 2019

Giải thưởng tiêu biểu
VPBank
Nơi làm việc tốt nhất châu Á
- HR ASIA -

Tổ chức phát hành trái phiếu nước ngoài 
tốt nhất châu Á
- THE ASSET -

The first Vietnamese private bank on the
list of the world's 300 most valuable
banking brands award

Vietnam
- BRAND FINANCE -

FE Credit
Công ty Tài chính tiêu dùng tốt nhất Việt
Nam 2019

Consumer finance company with best     
- GLOBAL BANKING & FINANCE -

Hiệu quả vận hành

Văn hoá doanh nghiệp

pursued for a long time.

Năm 2019, VPBank cũng tổ chức các sự
kiện thiện nguyện hướng tới xã hội như
Run & Share, Commandos, VPBank Hanoi
Marathon, hỗ trợ người nghèo, tài trợ
giáo dục, y tế….Ứng dụng số hóa đã thúc đẩy VPBank

nâng cao năng suất lao động trong khi
chi phí lại thấp đi nhiều (CIR ở mức
33,9%).

96% lượng giao dịch diễn ra qua kênh
ngân hàng số và ngân hàng tự động.

Công ty Tài chính tiêu dùng mang lại
trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất
Châu Á 2019

Ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt
Nam nằm trong top 300 ngân hàng có
giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu
Ngân hàng tư nhân có thương hiệu
mạnh nhất Việt Nam 2019

Các chế độ đãi ngộ toàn diện và đặc biệt
là chương trình phúc lợi gắn kết người
lao động (ESOP) là những chính sách
quan trọng mà VPBank áp dụng trong
suốt thời gian qua.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Năm 2019, Tăng trưởng tín dụng của 
VPBank đạt 17,6%, cao hơn trung bình 
ngành là 13%.

Chất lượng tài sản được cải thiện rõ rệt 
với tỷ lệ nợ xấu hợp nhất theo thông tư 
02 giảm xuống dưới 3% và xử lý dứt 
điểm trái phiếu VAMC.

#1 về tổng thu nhập hoạt động trong 
nhóm ngân hàng TMCP tư nhân, đạt 
36.356 tỷ đồng, tăng trưởng 20,3% ở 
các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Thu nhập lãi thuần và thu nhập phí
thuần tăng trưởng vượt trội, đạt lần
lượt 24,2% và 73,1% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt
mức cao nhất từ trước đến nay, 10.324
tỷ đồng, vượt gần 10% kế hoạch và
nằm trong TOP 5 ngân hàng có lợi
nhuận cao nhất hệ thống.



2 tháng đầu năm 2020, tăng trưởng tín dụng của VPBank hợp nhất là 4,5% và duy 
trì trong nhóm ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao nhất hệ thống.

Ngay từ khi có thông tin về Covid-19 tại Việt Nam, VPBank đã thành lập Ban Chỉ 
đạo để lên các kế hoạch ứng phó cụ thể, sẵn sàng kích hoạt Kế hoạch kinh doanh 
liên tục (BCP) theo chuẩn quốc tế nhằm chủ động giảm thiểu tối đa các tác động 
tiêu cực hoặc tổn thất bất ngờ tới hoạt động của toàn ngân hàng. Hàng loạt các 
biện pháp phòng dịch đối với CBNV và khách hàng đã được VPBank triển khai.

VPBank cũng là một trong những tổ chức đi đầu trong việc thể hiện trách nhiệm 
với cộng đồng nhằm giảm thiểu thiệt hại của Covid-19. Cụ thể, VPBank và FE 
Credit đã ủng hộ 15 tỷ đồng cho công tác phòng dịch.

Trong bối cảnh Covid-19 còn ẩn chứa nhiều diễn biến phức tạp, VPBank đang theo 
dõi sát sao và tiến hành đánh giá tác động đến hoạt động kinh doanh của Ngân 
hàng để có các phương án ứng xử kinh doanh, vận hành hiệu quả nhất.

CẬP NHẬT 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

SSI – 19.02.2020
“Sự hồi phục mạnh mẽ trong năm 2020”

VCSC – 18.02.2020
“Việc bán FE Credit sẽ là chất xúc tác trong việc đánh giá tích
cực về triển vọng của ngân hàng”

JPMorgan – 12.02.2020
“Tiềm năng tăng trưởng ROE và EPS và áp lực từ TT18 về tài 
chính tiêu dùng được gỡ bỏ”

UBS Research – 06.02.2020
“Kết quả 2019 ấn tượng, đà tăng trưởng tiếp tục trong năm 
2020”

HSC – 03.02.2020
“Lợi nhuận trước thuế của 2019 vượt kế hoạch 8,8%. Kết 
quả kinh doanh của FE Credit không nhiều bất ngờ”

Ngoài ra, dựa trên những kết quả kinh doanh khả quan của năm 2019 cũng như tiềm năng tăng trưởng trong năm 2020,
VPBank đã được lựa chọn trong nhóm các cổ phiếu được ưa thích nhất năm 2020 theo phân tích triển vọng ngành của 1 số
quỹ đầu tư và công ty chứng khoán như UBS, VCSC, BSC, VnDirect, Rồng Việt, VinaCapital. Giá khuyến nghị các công ty đưa
ra nằm trong khoảng VND 24.500 – 34.000.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH VỀ VPBANK

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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