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ANZ đạt danh hiệu Ngân hàng Tài trợ Thương mại và Ngân 
hàng Quản lý Rủi ro tốt nhất Việt Nam   

Ngân hàng ANZ vừa được trao giải “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam” và “Ngân 
hàng Quản lý Rủi ro tốt nhất Việt Nam” trong chuỗi giải thưởng Triple A của tạp chí The Asset về 

lĩnh vực Quản lý Nguồn vốn, Tài trợ Thương mại và Quản lý Rủi ro năm 2015. 
 

Tổng giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam, ông Dennis Hussey cho biết: “Những giải thưởng danh giá 
này khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực Tài trợ Thương mại và Quản lý Rủi ro của 

ANZ, đồng thời phản ánh rõ nét những đánh giá cao của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của 
chúng tôi cũng như sự tin tường của họ khi lựa chọn ANZ. Chúng tôi đặc biệt trân trọng những phản 

hồi không ngừng của khách hàng và cam kết sử dụng những ý kiến đóng góp này nhằm nâng cao 

hơn nữa chất lượng sản phẩm cũng như năng lực giải pháp của chúng tôi.” 

 
“Chiến lược siêu khu vực tập trung vào Châu Á - Thái Bình Dương đã giúp chúng tôi có được một vị 

thế đặc biệt có thể nắm bắt những cơ hội thương mại trong và ngoài khu vực. Khi hỗ trợ khách 
hàng, chúng tôi có thể tận dụng những am hiểu sâu sắc về địa phương và kiến thức sâu rộng về các 

phân khúc ngành mà chúng tôi đã có bề dày lịch sử như các ngành Tài nguyên, Nông nghiệp và Cơ 
sở Hạ tầng từ một mạng lưới rộng lớn các chuyên gia Tài trợ Thương mại tại ANZ,”  ông Hussey cho 

biết thêm. 
  
Trong năm nay, ANZ cũng được tạp chí The Asset trao giải thưởng cho nhiều lĩnh vực sản phẩm và 

phân khúc khách hàng khác nhau trên các quốc gia mà Ngân hàng hoạt động bao gồm Australia, 
Trung Quốc, Indonesia và Singapore.  
  
Giải thưởng The Asset Triple A về lĩnh vực Nguồn vốn, Tài trợ Thương mại và Quản lý Rủi ro tôn 

vinh những doanh nghiệp châu Á và các tổ chức ngân hàng có hoạt động và giải pháp Quản lý 
Nguồn vốn, Quản lý Dòng tiền, Tải trợ Thương mại và Quản lý Rủi ro hiệu quả nhất, mang tính sáng 

tạo nhất trong khu vực. Những kết quả này dựa trên sự đánh giá và chia sẻ của hơn 700 Giám đốc 
Tài chính và Giám đốc Nguồn vốn.  

  

ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. Với 
mạng lưới 9 điểm giao dịch tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh cùng văn phòng đại diện tại 

Bình Dương và Cần Thơ. ANZ Việt Nam hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng thương mại 
bao gồm Dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý Tài sản, Dịch vụ Tài chính Tiêu dùng, Dich vụ

 các Tổ chức và Định chế Tài chính và khối khách hàng công. ANZ liên tiếp được 
tạp chí Trade Finance trao tặng danh hiệu “Ngân hàng Tài trợ Thương mại Quốc tế tốt nhất Việt 

Nam” trong những năm gần đây. Năm 2013, ANZ được bình chọn là “Ngân hàng nước ngoài cung 
cấp Dịch vụ Ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam” năm thứ hai liên tiếp do tạp chí Asiamoney trao tặng. 
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