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Điểm nhấn tài chính1
Tín dụng tăng trưởng tốt

Tính đến cuối tháng 3/2022, dư nợ tín dụng tại OCB đạt 110.000 
tỷ đồng, tăng 6% so với cuối 2021 và cao hơn mức tăng trưởng 
tín dụng bình quân ngành. Ngân hàng bán lẻ (RB và ComB) tiếp 
tục là điểm sáng với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt gần 10% (ytd), 
góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của hoạt động Bán lẻ lên 39% 
dư nợ tín dùng toàn ngân hàng. Về quy mô hoạt động, OCB mở 
rộng quy mô tổng tài sản lên đạt 188.000 tỷ đồng, tăng 2% so với 
cuối 2021. Trên cơ sở đó OCB ghi nhận 836 tỷ đồng lợi nhuận 
trước thuế.

Tiên phong số hóa sản phẩm: OCB đã chính thức đưa ra thị 
trường gói sản phẩm “Hành trình khách hàng vay mua nhà – Giai 
đoạn 1 (MVP1)” vào 21/03/2022. Trong đó gồm 2 sản phẩm chính 
là Dream Home, sản phẩm cho vay mua nhà hướng đến đối 
tượng khách hàng trẻ, mua nhà lần đầu, và Unlock Dream 
Home, nền tảng số tích hợp danh mục bất động sản nhà ở 
phong phú (liên kết với các môi giới BĐS) và giải pháp tài chính 
từ OCB. Đây là một trong những dự án chuyển đổi tại OCB, 
nhằm cung cấp trải nghiệm vượt trội cho phân khúc khách 
hàng mục tiêu và bước đầu ghi nhận kết quả tích cực:

Tổng tài sản

188.000
tỷ VNĐ

Dư nợ tín dụng TT1 

110.000
tỷ VNĐ

Huy động vốn TT1

125.000
tỷ VNĐ

Tỷ lệ nợ xấu

1,5%
CAR

12,1%
NIM

3,72%
LNTT

836
tỷ VNĐ

Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án (MVP2)

Unlock Dream Home: 6.000 bất động sản 
đăng ký, 1.000 đối tác đăng tin

Doanh số giải ngân sản phẩm Dream Home: 
2.300 tỷ đồng

Mục tiêu giải ngân 2022: 5.000 tỷ đồng
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Điểm nhấn hoạt động2
OCB chính thức ra mắt nền tảng số “UNLOCK DREAM HOME”

OCB phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với kho bạc nhà nước

Nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc 
tìm nhà, tính toán khoản vay và hỗ trợ lên kế hoạch tài chính vay 
mua nhà. Ngày 21/3/2022, OCB đã phối hợp cùng đối tác bất 
động sản cho ra mắt nền tảng công nghệ  “Unlock Dream Home” 
bằng hình thức trực tuyến trên Fanpage Unlock Dream Home. 
Đây là nền tảng bất động sản số hóa tiên phong tại Việt Nam,  
giúp hành trình sở hữu ngôi nhà mơ ước của khách hàng được 
thực hiện thuận tiện hơn.

Từ ngày 02/03/2022, OCB đã phối hợp thu ngân sách Nhà nước 
(NSNN) và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà 
nước (KBNN) theo thỏa thuận về hợp tác giữa hai bên. Thông 
qua việc hợp tác, KBNN sẽ phối hợp trong việc mở và sử dụng hệ 
thống tài khoản chuyên thu tại OCB và thực hiện thu, ủy nhiệm 
thu NSNN; kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu 
NSNN giữa OCB và KBNN. Trong thời gian tới, OCB sẽ tiếp tục 
cùng với các đối tác mở rộng dịch vụ này tại các tỉnh thành phố 
nơi có chi nhánh/PGD của OCB. 

OCB triển khai dịch vụ số tài khoản “FREE” theo số điện thoại

Trong quý I/2022, OCB đã cho ra mắt sản phẩm tài khoản số đẹp 
“Free” theo số điện thoại và ưu đãi đến 100% phí các dịch vụ 
dành cho tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân. Theo 
đó, khách hàng cá nhân có thể sở hữu số tài khoản trùng khớp 
với số điện thoại của bất cứ nhà mạng nào mà không phải mất 
phí. Đặc biệt, khi mở tài khoản trên ứng dụng OCB OMNI với công 
nghệ định danh trực tuyến eKYC, khách hàng sẽ nhận được ưu 
đãi giảm tới 90% mức phí so với việc ra quầy khi lựa chọn kho số 
đẹp siêu ngắn từ 5 - 10 ký tự như ngày sinh, ngày kỷ niệm, số hợp 
phong thủy. 

Cung cấp hàng ngàn danh mục bất động sản uy tín, kết hợp cùng các gói vay mua nhà. 

Tích hợp công cụ tính toán khoản vay dựa trên mức thu nhập và thời gian vay mong muốn.

Đăng ký hồ sơ vay mua nhà trực tuyến. 

Hỗ trợ tính năng phê duyệt và cấp tín dụng nguyên tắc từ OCB.

Hỗ trợ liên hệ, đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn môi giới bất động sản và tư vấn tài chính.

Một số tiện ích nổi trội của nền tảng:



Sự kiện nổi bật3
OCB nhận giải thưởng ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2021

Vào ngày 25/3/2022, OCB đã được vinh danh ở hạng mục "Ngân 
hàng Bán lẻ tiêu biểu 2021" trong Lễ công bố và vinh danh Giải 
thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2021 (Vietnam Outstanding 
Banking Awards 2021 – VOBA 2021) do Hiệp hội Ngân hàng Việt 
Nam (VNBA) và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) 
phối hợp thực hiện. Việc nhận được giải thưởng lần này, một lần nữa 
khẳng định thành công của OCB trong quá trình thực hiện chiến 
lược phát triển hoạt động bán lẻ. 

OCB tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 23/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên của OCB 
đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Hội 
đồng Quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Phương 
án phân phối lợi nhuận, Kế hoạch kinh doanh và Phương án tăng 
vốn điều lệ trong năm 2022, cùng với các nội dung liên quan 
đến công tác tổ chức, điều hành và quản trị ngân hàng.

OCB được thêm vào rổ VNDiamond Index

Ngày 18/04/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh (HoSE) đã công bố danh mục thành phần chỉ số VNDia-
mond Index kỳ tháng 4/2022. OCB là một trong ba cổ phiếu đủ 
điều kiện để được thêm mới đợt này với tỷ trọng lớn nhất là 
0,83% danh mục. Các quỹ sử dụng chỉ số VNDiamond Index làm 
tham chiếu sẽ hoàn tất cơ cấu danh mục quỹ vào cuối tháng 
4/2022. 

Về định hướng hoạt động trong năm 2022, OCB đặt mục tiêu lợi 
nhuận trước thuế đạt 7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2021,

mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 25% (căn cứ theo phê duyệt của NHNN), huy động vốn tăng 23%. Đại hội cũng thông 
qua việc phát hành 412,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30%
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OCB đạt top 1 nhà tuyển dụng được nhân viên yêu thích nhất năm 2021.

OCB khai trương chi nhánh mới

Trong Quý I/2022, OCB đã khai trương 02 chi nhánh mới gồm Chi nhánh Linh Đàm và Chi nhánh Huế, nâng tổng số 
điểm giao dịch của OCB lên 138 điểm với 49 chi nhánh và 89 phòng giao dịch trên toàn quốc. Dự kiến, trong năm 2022 
OCB sẽ nâng tổng số điểm giao dịch lên 149 điểm tại 34 tỉnh thành trên cả nước.

Trong tháng 2/2022, sau 3 tháng phát động chương 
trình Khảo sát Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2021 
do CareerBuilder tổ chức, OCB đã ghi tên tại 3 hạng 
mục sau:

Top 1 – Nhà Tuyển dụng được Nhân viên yêu thích nhất

Top 10 – Ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán

Top 100 Nhà Tuyển Dụng được yêu thích nhất 2021
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DIỄN BIẾN CỔ PHIẾU OCB4
Diễn biến cổ phiếu OCB từ đầu năm 2022
(Tại ngày 15/04/2022)

Thống kê các chỉ tiêu giao dịch chính
tại ngày 15/4 /2022

Giá đóng cửa (VNĐ)

Giá cao nhất 52 tuần (VNĐ)

Giá thấp nhất 52 tuần (VNĐ)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (Triệu CP)

KLGD trung bình 10 phiên gần nhất (Triệu CP)

Vốn hoá (Tỷ VNĐ)

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS (TTM) (VNĐ)

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu BVPS (VNĐ)

P/E

P/B

25.600

30.500

17.600

1.370

1,77

35.072

3.215

15.916

7,96

1,61
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Tuyên bố trách nhiệm

Những nội dung trong bản tin này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho quý cổ 
đông và nhà đầu tư của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). OCB được miễn trừ 
trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra liên quan đến các thông tin được 
cung cấp trong bản tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật 
kịp thời. OCB có quyền thay đổi và cập nhật thông tin trong bản tin bất kỳ lúc nào 
mà không cần báo trước. Vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng thông tin 
trong bản tin này.

Email: ir@ocb.com.vn

Liên hệ
Để nhận được Bản tin nhà đầu tư hàng 
quý và các thông tin mới khác, vui 
lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ Nhà đầu 
tư tại:


