
Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

VPBank trân trọng gửi tới Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 10, tháng 5.2022 với các cập nhật về tình hình hoạt động của

ngân hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VPBANK

Điểm nhấn kinh doanh

VPBank và SMBC ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh

Ngày 1/5/2022, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio,

VPBank và Tập đoàn tài chính SMBC đã ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh tại Hà Nội. Theo đánh

giá của SMBC, VPBank là ngân hàng có hiện diện sâu rộng trong phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong

những năm gần đây, VPBank đã và đang tập trung vào hoạt động số hóa các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Ngân hàng

hiện nằm trong top những tổ chức tín dụng có mức tăng trưởng và lợi nhuận cao nhất. Sự kết hợp giữa hai tập đoàn tài

chính lớn của Việt Nam và Nhật Bản lần này sẽ đóng góp vào chặng đường phát triển tiếp theo của lĩnh vực tài chính Việt

Nam.

AIA Việt Nam và VPBank củng cố vững chắc quan hệ đối

tác chiến lược lâu dài

15/3/2022, AIA Việt Nam và VPBank thông báo gia hạn

Thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm qua

ngân hàng từ 15 năm lên 19 năm. Sự hợp tác sẽ giúp

khách hàng tiếp cận và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ

bảo hiểm nhân thọ chất lượng hàng đầu, kèm theo các lợi

ích ưu đãi của nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe

toàn diện, phù hợp với từng nhóm khách hàng.

VPBank huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế

trị giá 600 triệu USD

Khoản vay được đồng thu xếp và bảo lãnh phát hành toàn

bộ bởi SMBC và Maybank. Khoản huy động vốn quốc tế

sẽ giúp làm dồi dào thêm nguồn vốn của VPBank nhằm

đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế. Đồng thời, khoản

vay tín chấp có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của

VPBank một lần nữa khẳng định uy tín của VPBank trên

thị trường tài chính quốc tế.

Điểm nhấn hoạt động

Tổ chức thành công "Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022"

Ngày 29.4, tại Hà Nội, VPBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Tại buổi họp, HĐQT và

Ban điều hành đã báo cáo với Đại hội cổ đông kết quả 2021 cũng như đề xuất các kế hoạch trọng tâm trong năm 2022 để

AGM thông qua như kế hoạch vốn, kế hoạch góp vốn/mua công ty con... . Về kế hoạch chi cổ tức, với nền tảng vốn đạt

được cũng như sẽ tiếp tục tăng trưởng dựa trên kết quả theo kế hoạch kinh doanh và phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư

nước ngoài vào cuối năm nay, VPBank sẽ có đủ cơ sở về nguồn vốn đảm bảo cho việc tăng trưởng cao theo kế hoạch

trong 5 năm tới, đồng thời vẫn đủ nguồn có thể chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm, theo

kế hoạch HĐQT dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ năm tới

Chi tiết tài liệu đại hội (Chi tiết)

 

VPBank tái định vị thương hiệu, tuyên bố sứ mệnh mới "Vì một Việt Nam thịnh vượng"

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


Ngày 04/4/2022, VPBank chính thức công bố tái định vị thương hiệu, đặt mục tiêu trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu

Việt Nam cam kết hiện thực hóa sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”. Cùng với đó, theo Brand Finance, giá trị thương

hiệu VPBank đạt gần 900 triệu USD, tăng 38 bậc, lên vị trí 205 trong bảng xếp hạng 500 ngân hàng giá trị nhất toàn cầu.

Qua đó, khẳng định nền tảng chắc chắn, sự tăng trưởng bền vững cũng như khẳng định niềm tin các nhà đầu tư, khách

hàng, đối tác dành cho VPBank ngày càng rõ hơn bao giờ hết.

VPBank NEO đạt giải ứng dụng ngân hàng điện tử tốt nhất

Việt Nam

Nền tảng ngân hàng số VPBank NEO của VPBank đã xuất

sắc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh

danh trong hạng mục giải thưởng của The Asian Banker.

Giải thưởng là minh chứng rõ nét cho chiến lược chuyển

đổi số đúng đắn toàn diện của VPBank khi đưa các dịch

vụ, sản phẩm tài chính của ngân hàng lên các kênh số

hóa, thậm chí cả dịch vụ chăm sóc khách hàng

VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị

rủi ro về phòng, chống rửa tiền

VPBank là đại diện duy nhất của Việt Nam được CELENT -

Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp

dịch vụ tài chính toàn cầu trao giải “Model Risk Manager”

nhờ áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến của Oracle.

VPBank là ngân hàng nội địa đầu tiên triển khai hệ thống

và nhờ đó đã nâng cao chất lượng tuân thủ các yêu cầu

của pháp luật và thông lệ quốc tế về PCRT trong bối cảnh

tội phạm ngành tài chính ngày càng gia tăng về số lượng

và mức độ tinh vi.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Ngành ngân hàng

Quý I năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện để các tổ chức

tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 5.04% so với

đầu năm, cao hơn nhiều mức tăng trưởng của Quý I/2021. Tổng huy động của các Tổ chức tín dụng tăng 2.15% (so với

mức tăng 0.54% trong Quý I/2021). Thêm vào đó, Chính phủ cũng đã chấp thuận kéo dài thời gian xử lý nợ xấu theo Nghị

quyết 42/2017/QH14.

Nguồn: gso.gov.vn

VPBank

Bước chạy đà hoàn hảo

Quý I/2022, lợi nhuận trước thuế của
ngân hàng hợp nhất đạt trên 11.146
tỷ, tăng gần gấp 3 lần với cùng kỳ.
Đây là kỷ lục VPBank ghi nhận, góp
phần đưa vốn chủ sở hữu lên trên 95
nghìn tỷ và tỷ lệ an toàn vốn (CAR)
theo thông tư 41 đạt trên 15%. Tốc
độ tăng trưởng lợi nhuận hoạt động
kinh doanh cốt lõi của ngân hàng
riêng lẻ đạt hơn 56%.

Tăng trưởng tín dụng riêng lẻ đạt
10,3%, gấp đôi trung bình ngành. Đi
đôi là tăng trưởng huy động đạt
11,5%. FE Credit đã bắt nhịp chu kỳ
tăng trưởng mới, tăng 1,6%. Tổng
thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất
bứt phá trên 65% so với cùng kỳ, đạt
18.270 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần hợp nhất đạt
9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng
kỳ, ngân hàng mẹ tăng tương ứng
gần 30%.

Thu nhập phí dịch vụ hợp nhất tăng

26,5% so với cùng kỳ. Ngân hàng mẹ

tăng tương ứng gần 30% và tại FE

Credit là 4,8% so với cùng kỳ. Động

lực tăng trưởng mảng phí dịch vụ

đến từ các hoạt động thanh toán, thu

nhập từ thẻ và các dịch vụ khác.

Thu nhập khác tăng trưởng 9 lần so

với cùng kỳ, bao gồm khoản phí hỗ

trợ từ thỏa thuận hợp tác độc quyền

phân phối bảo hiểm giữa VPBank và

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt

Nam. Thu nhập từ nợ đã xử lý hợp

nhất đạt 714 tỷ đồng, tăng 21,3% so

với quý trước.

Chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất

tiếp tục được duy trì ở mức thấp nhất

thị trường. Tỷ suất sinh lời trên tổng

tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu

(ROE) (không bao gồm thu nhập bất

thường) đạt mức 3,1% và 21,2%.

 

Mở rộng quy mô khách hàng trên

nền tảng số

Tổng số khách hàng hợp nhất cán

mốc gần 20 triệu khách hàng.

Tỷ lệ giải ngân trực tuyến của các

sản phẩm vay thế chấp và tín chấp

đạt 80-100%, và tỷ lệ số dư tiết kiệm

trực tuyến đạt 61%.

Hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ

và giải pháp tài chính được đa dạng

hóa với nhiều thương hiệu & nền

tảng giao dịch như VPBank Prime,

VPBank NEO, Race Car, Race Home,

VPBank NEO Express & VPBank

NEOBiz, phục vụ nhiều phân khúc

khách hàng và nhiều nhu cầu tài

chính khác nhau

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

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


Yuanta – 22.04.2022

Giá mục tiêu: 48.820 VND

“Tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy bởi thu nhập lãi

cao và thu nhập từ thương vụ Bancassurance độc quyền"

HSC - 21.04.2022

Giá mục tiêu: 45.800 VND

“Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ tại ngân hàng mẹ"

J.P.Morgan – 20.04.2022

Giá mục tiêu: 44.000 VND

“Tăng trưởng thuyết phục trong Quý 1/2022; thu nhập từ

thương vụ Bancassurance tăng thêm hương vị cho lợi

nhuận”

VCSC – 20.04.2022

Giá mục tiêu: 48.000 VND

“Thu nhập ngoài lãi tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ”

UBS – 21.04.2022

Giá mục tiêu: 44.500 VND

“Lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ khoản thu nhập bất

thường"

Credit Suisse – 21.04.2022

Giá mục tiêu: 42.500 VND

“Lợi nhuận cốt lõi tăng trưởng 40% so vời cùng kỳ được

thúc đẩy bởi thu nhập cốt lõi và giảm chi phí trích lập dự

phòng"

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
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