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ĐIỂM NHẤN HOẠT ĐỘNG2
OCB ký kết thỏa thuận hợp tác với SAPO 

Ngày 12/7/2022, OCB đạt được thỏa thuận hợp tác với công ty 
cổ phần công nghệ Sapo. Theo đó, OCB và Sapo sẽ triển khai 
hợp tác các dịch vụ liên quan đến tài khoản, khoản vay ngắn 
hạn, hệ thống thanh toán. Từ đó, tạo nên một dịch vụ tài chính 
toàn diện, đa dạng hóa sản phẩm dựa trên nền tảng quản lý và 
bán hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam của 
Sapo với hơn 150.000 khách hàng. 
Việc hợp tác mang đến cho OCB dòng lợi nhuận bổ sung trong 
trung, dài hạn và hoàn thiện mảnh ghép vào chiến lược xây 
dựng một ngân hàng sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đạt 3.814 tỷ đồng, giảm 
10,2% so với cùng kỳ; trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.372 tỷ đồng tăng trưởng 20,4% so với cùng kỳ. NIM đạt 3,76% 
tăng từ mức 3,7% của năm 2021. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 359 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ, trong đó, thu nhập 
mảng kinh doanh thẻ tăng gần 133%, thu nhập kinh doanh bảo hiểm (Bancassurance) tăng trưởng gần 18%.

Tính chung nửa đầu năm, mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng là 562 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng 
kỳ. Chi phí hoạt động là 1.513 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Theo đó lợi nhuận hợp nhất trước thuế của OCB đạt 
1.739 tỷ đồng, giảm 34,6% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của OCB đạt 188,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% từ đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng 
đạt 110 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 7,4% từ đầu năm. Nợ xấu ngân hàng (Nhóm 3-5) ở mức 2.144 tỷ đồng, giảm 149 tỷ 
đồng (6,5%) so với quý trước.
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Tổng tài sản

188.900
tỷ VNĐ

Dư nợ tín dụng TT1 

110.000
tỷ VNĐ

Lãi thuần từ dịch vụ

359
tỷ VNĐ

NIM

3,76%

LNTT

1.739
tỷ VNĐ

Tổng thu thuần

3.814
tỷ VNĐ
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OCB triển khai tính năng Facepay

OCB ra mắt thẻ tín dụng số OCB -  iGEN 

Facepay là một trong số những phương thức thanh toán hiện đại 
nhất trên thị trường với việc ứng dụng công nghệ AI sinh trắc 
học phù hợp với xu thể chuyển đổi số, mang đến sự tiện lợi, đơn 
giản, và phục vụ nhanh chóng, đồng thời đảm bảo tính bảo mật 
an toàn cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Với việc triển khai thành 
công tính năng này vào tháng 6 năm 2022, OCB trở thành ngân 
hàng dẫn đầu xu hướng thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt 
hiện đại tại Việt Nam. 

Khách hàng đang sử dụng hoặc đăng ký mới phương thức xác thực giao dịch FaceOTP tại ứng dụng OCB OMNI có thể 
thanh toán đơn hàng bằng tài khoản OCB qua thiết bị Facepay đặt tại các cửa hàng chấp nhận thanh toán mà không cần 
cần dùng tiền mặt hay các thiết bị vật lý nào khác (VD điện thoại, thẻ ngân hàng …). Hiện OCB đã triển khai thành công 
phương thức thanh toán Facepay tại hệ thống siêu thị GS25. Thời gian tới OCB sẽ tiếp tục phủ rộng trên khắp các cửa 
hàng tiện lợi, siêu thị và trung tâm thương mại trên toàn quốc. 

Ngày 18/7/2022OCB đã chính thức ra mắt sản phẩm OCB iGen 
Mastercard Platinum - Thẻ tín dụng số phát hành và sử dụng 
100% trên các nền tảng online mà không cần thẻ vật lý, mọi thông 
tin thẻ được cập nhật và quản lý ngay trực tiếp tại ứng dụng ngân 
hàng số OCB OMNI. Khách hàng có thể đăng ký phát hành thẻ tại 
ứng dụng OCB OMNI, thực hiện các bước đăng ký theo hướng dẫn, 
thẻ của khách hàng sẽ được phê duyệt nhanh chóng.  

Để tối ưu hóa hành trình sở hữu và trải nghiệm sản phẩm thẻ số hoàn toàn mới này, OCB đặc biệt miễn chứng minh thu 
nhập và không yêu cầu bất kỳ hồ sơ nào khác ngoài các thông tin đã đăng ký tại OMNI. Trong giai đoạn đầu, thẻ sẽ được 
phát hành cho khách hàng hiện hữu đã được phê duyệt trước hạn mức tín dụng tại OCB.

OCB triển khai sản phẩm cấp tín dụng nhanh dành cho Doanh nghiệp SMEs

Từ tháng 5/2022, OCB triển khai sản phẩm cấp tín dụng nhanh 
dành cho Doanh nghiệp SMEs. Theo đó, OCB xây dựng phương 
thức tài trợ phù hợp với đặc tính kinh doanh từng đơn vị như: cho 
vay ngắn hạn bổ sung vốn kinh doanh, hạn mức tài trợ thương 
mại, bảo lãnh, cho vay trung hạn đầu tư tài sản cố định…với các 
tính năng nổi trội như: 

Ngoài ra, OCB cũng đang triển khai chương trình ưu đãi phí tài trợ thương mại và tỷ giá mua bán ngoại tệ đến hết tháng 
8/2022 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục và tăng trưởng kinh doanh.

Tỷ lệ tài trợ lên đến 100% giá trị TSBĐ
Hồ sơ đơn giản rút ngắn thời gian thực hiện
Thời gian phê duyệt nhanh chóng 
Tài trợ nhiều mục đích phù hợp với đặc tính kinh doanh của 
doanh nghiệp
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OCB triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 
03 của NHNN về triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với khách 
hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, OCB đã đăng 
ký 400 tỷ đồng (trong 02 năm) và được phê duyệt hạn mức gần 
140 tỷ đồng cho năm 2022.

OCB đã ban hành các quy định, quy trình nội bộ, hoàn thiện hệ 
thống công nghệ và đào tạo CBNV tác nghiệp có liên quan,… 
nhằm đảm bảo việc triển khai gói hỗ trợ đạt được hiệu quả và 
tuân thủ đúng quy định của Chính phủ và NHNN.

OCB phát triển thành công giải pháp thanh toán QR động 

Tháng 4/2022, OCB đã vận hành thành công giải pháp thanh 
toán QR động theo tiêu chuẩn VietQR. QRCode động được khởi 
tạo tương ứng với mỗi đơn hàng mà doanh nghiệp chấp nhận 
cho người mua hàng thanh toán theo hình thức chuyển khoản. 
Người mua chỉ cần quét mã, xác thực giao dịch sau khi kiểm tra 
thông tin chuyển khoản đúng yêu cầu trên đơn hàng, không cần 
phải nhập thủ công dễ dẫn đến sai sót.

Hội thảo “Back & Bounce” – “Chìa khóa” giúp doanh nghiệp thành công

Ngày 3/6/2022, hội thảo “Back & Bounce” do Cộng đồng CEO 
Quản trị & Khởi nghiệp tổ chức với sự tham gia của hơn 500 khách 
mời là chủ doanh nghiệp, CEO đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc OCB đã có 
những chia sẻ về các yếu tố cần thiết làm nên sự thành công của 
doanh nghiệp. Bằng những kinh nghiệm và thực tiễn triển khai tại 
OCB, Ông Tùng đã đề cập các yếu tố quyết định: 

Luôn đặt khách hàng là trọng tâm; 
Không ngừng đổi mới sáng tạo trong vận hành và kinh doanh; 
Lựa chọn ngân hàng cùng nhóm phân khúc (segment specialist) để đồng hành, hỗ trợ tài chính; 
Tham gia vào các hệ sinh thái, hòa vào cộng đồng và chuỗi cung ứng để chia sẻ kinh nghiệm và trở thành cộng sự 
của nhau;
Đặc biệt, số hóa là một trong những yếu tố không thể thiếu trong thời đại hiện nay.

Giải pháp này sẽ giúp quản lý dòng thu, giải quyết bài toán chi phí, dòng tiền kinh doanh của công ty. Đặc biệt, giúp tra 
soát giao dịch chuyển khoản một cách nhanh chóng. Với giải pháp thanh toán QR động, OCB đã trở thành ngân hàng đầu 
tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công tính năng này dành cho khách hàng doanh nghiệp.
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Đối với khách hàng cá nhân, từ ngày 23/5 – 31/7, khi gửi tiết kiệm 
qua ngân hàng số OCB OMNI, thỏa điều kiện, khách hàng sẽ 
được tham gia vòng quay may mắn. Đối với khách hàng gửi tiết 
kiệm tại quầy, sẽ được tham gia chương trình nhận ngay bộ quà 
tặng Eco-Friendly và rút thăm trúng thưởng chuyến du lịch 
trong nước và nước ngoài.
Đối với khách hàng doanh nghiệp, từ ngày 10/6 – 10/8, OCB dành 
1.000 quà tặng cho khách hàng mở tài khoản lần đầu và đăng ký 
dịch vụ ngân hàng số OMNI; 5.000 tài khoản số ngắn, số đẹp 

OCB khai trương Chi nhánh, Phòng giao dịch mới

Từ đầu năm 2022 đến nay, OCB mở mới thêm 4 Chi nhánh và 4 Phòng giao dịch trên toàn quốc trên cơ sở chấp thuận 
của Ngân hàng nhà nước. Kế hoạch năm 2022, OCB sẽ mở thêm 5 Chi nhánh và 6 Phòng giao dịch. Theo đó, OCB sẽ có 
mặt tại 39 tỉnh thành với 149 điểm giao dịch toàn quốc. Hoạt động này nằm trong chiến lược phát triển, gia tăng độ phủ 
thương hiệu và tiếp cận khách hàng mới trong giai đoạn 2021-2025 của ngân hàng. 

Mừng sinh nhật 26 - OCB triển khai nhiều chương trình hấp dẫn
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tặng khách hàng mở mới tài khoản; 600 phần quà khi đăng ký sử dụng gói OCB Propay hoặc phát sinh giao dịch tài trợ 
thương mại đầu tiên tại OCB; 2.600 voucher ưu đãi giảm 26% phí có giá trị thanh toán đến 100 triệu VND khi phát sinh 
giao dịch lớn hoặc doanh nghiệp lần đầu mở tài khoản; Miễn 100% phí chuyển tiền qua OCB OMNI doanh nghiệp; Giảm 
50% phí chuyển tiền ngoài hệ thống tại quầy và nộp NSNN qua OCB… 



Vừa qua, IR Awards 2022 đã công bố danh sách 45/736 doanh 
nghiệp niêm yết xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng Bình chọn IR 
Awards 2022. Theo đó, OCB đã lọt vào Top 15 doanh nghiệp 
niêm yết được nhà đầu tư yêu thích nhất (nhóm Large Cap), đồng 
thời trở thành ứng viên tiềm năng của Top 3 IR Awards 2022. Đề 
được đề cử vào vòng Bình chọn IR, 45 doanh nghiệp phải đáp 
ứng được Bộ Tiêu chí định lượng về công bố thông tin, thanh 
khoản cổ phiếu, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, minh bạch tài 
chính, quản trị doanh nghiệp.
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HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ
DIỄN BIẾN CỔ PHIẾU OCB 

4
OCB lọt vào Top 15 IR Awards 2022

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 3/2022, các ETF 
liên quan sẽ thực hiện tái cấu trúc theo danh mục mới do HoSE công bố đến ngày 29/7, cụ thể:

Cổ phiếu OCB đạt điều kiện trở thành một trong năm cổ phiếu dự phòng cho chỉ số VN30. Hiện nay có 4 ETF với 
tổng tài sản ước tính là 8,400 tỷ đồng đang tham chiếu chỉ số VN30.

Đối với danh mục VNFIN Lead, tỷ trọng mới của OCB là 0.58%. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF với tổng tài sản 2,830 
tỷ đồng đang tham chiếu chỉ số VNFIN Lead. 

Danh mục VNDiamond không thay đổi về thành phần cổ phiếu trong kỳ này. Tỷ trọng mới của OCB trong danh mục 
là 0.75%. Quỹ VMF VNDiamond ETF với tổng tài sản 17,500 tỷ đồng đang đang tham chiếu chỉ số VNDiamond.  

Cập nhật cổ phiếu OCB trong danh mục các chỉ số chính tại HoSE kỳ Q3/2022



Diễn biến cổ phiếu OCB từ đầu năm 2022

Thống kê các chỉ tiêu giao dịch chính
tại ngày 05/8 /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

17.950

30.500

16.100

1.370

1,84

24.592

2.682

16.896

6,69

1,06
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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:


