Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s cho VPBank (Tháng 11/2018)
Vào ngày 30 tháng 10 năm 2018, Moody’s đã nâng đánh giá tín dụng cơ sở BCA của VPBank lên b1 từ b2,
đánh giá xếp hạng rủi ro đối tác và định hạng rủi ro đối tác lên Ba3 từ B1. Tất cả các xếp hạng khác không
thay đổi như trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm công bố vào tháng 8 năm 2018. Việc thay đổi xếp hạng tín
nhiệm lần này của ngân hàng là kết quả của việc nâng xếp hạng của Chính phủ Việt Nam lên Ba3 từ B1,
với triển vọng ổn định.
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Thông tin ngân hàng
Được thành lập vào năm 1993, VPBank là ngân hàng thương mại cổ phần tầm trung tại Việt Nam, chiếm
khoảng 3% thị phần tài sản và cho vay toàn hệ thống vào cuối năm 2017. Ngân hàng có mạng lưới toàn
quốc gồm 1 trụ sở chính, 56 chi nhánh và 163 phòng giao dịch vào cuối tháng 6 năm 2018. Ngân hàng tích
cực mở rộng phạm vi hoạt động với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn thị trường bình quân và tạo được chỗ
đứng vững trong lĩnh vực kinh doanh tài chính tiêu dùng.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang Moody’s Investor Services tại https://www.moodys.com/

