
 

www.anz.com/vietnam 
 

  

Ngày ra thông tin: 24 tháng 4 năm 2009  
 
 

ANZ giới thiệu sản phẩm đẩu tư đầu tiên tại Việt 
nam- Sản phẩm Đầu tư Tháp Vàng ANZ! 

 
 
Việt nam – Ngân hàng ANZ thông báo về việc ra mắt sản phẩm tiền gửi đầu tư cơ cấu lần đầu tiên  
được giới thiệu trên thị trường Việt nam, với tên gọi “Sản phẩm Đầu tư Tháp Vàng ANZ” với mức 
lãi suất kỳ vọng có thể lên đến 10,5% một năm .  
 
Sản phẩm Đầu tư Tháp Vàng ANZ là sản phẩm đầu tư bảo toàn vốn 100% với kỳ hạn 3 tháng. 
Sản phẩm này có thể mang lại cho nhà đầu tư mức lãi suất cao hơn mức lãi suất gửi tiết kiệm kỳ 
hạn thông thường. Mức lãi suất của Đầu tư Tháp Vàng gắn liền với diễn biến của giá vàng giao 
ngay mà nhà đầu tư không phải mua vàng trực tiếp. Lãi suất nhà đầu tư được hưởng sẽ phụ 
thuộc vào biên độ dao động của giá vàng, giá tăng hoặc giảm trong 3 tháng. Sản phẩm này khác 
với việc đầu tư mua vàng trực tiếp ở chỗ: ngay cả khi giá vàng giao ngay giảm, nhà đầu tư vẫn có 
thể được hưởng mức lãi suất lên đến 10,55%/ năm.  
 
Ví dụ, khi nhà đầu tư đăng ký sản phẩm Đầu tư Tháp Vàng thì giá vàng giao ngay lúc đó là 800 đô 
la/ ounce. Mức lợi suất mà nhà đầu tư được hưởng sẽ gồm các khả năng sau: 

a) Hưởng lợi suất cao nhất là 10,5% / năm nếu trong suốt thời gian đầu tư là 3 tháng giá 
vàng giao ngay ở trong biên độ cộng hoặc trừ 10% (nghĩa là dao động trong khoảng $720/ 
ounce và $880/ ounce) hoặc 

b) Hưởng mức lợi suất trung bình là 7%/ năm nếu nếu trong suốt thời gian đầu tư là 3 tháng 
giá vàng giao ngay ở trong biên độ cộng hoặc trừ 15% (nghĩa là dao động trong khoảng 
$680/ ounce và $920/ ounce) hoặc 

c) Mức lợi suất cơ bản là 2%/ năm nếu năm nếu nếu trong suốt thời gian đầu tư là 3 tháng 
giá vàng giao ngay ở trong biên độ cộng hoặc trừ trên 15%. 

 
Nhân dịp này, Ông Philip Crouch, Giám đốc Dịch vụ Tài chính bán lẻ của ANZ Việt nam cho biết: 
“Chúng tôi hiểu rằng các khách hàng đều đang muốn tìm đến nhiều sự lựa chọn đầu tư khác nhau 
để có thể hưởng mức lợi nhuận cao hơn trong khi vấn kiểm soát được rủi ro. Sản phẩm đầu tư cơ 
cấu độc đáo này là sản phẩm đầu tiên mà ANZ giới thiệu cho mảng dịch vụ Quản lý Tài chính & 
Đầu tư. Mục đích là giúp cho khách hàng vừa tăng lợi nhuận đầu tư vừa bảo toàn nguồn vốn 
thông qua đăng ký sử dụng các giải pháp quản lý tài chính tin cậy. Các giám đốc quan hệ khách 
hàng thuộc Bộ phận Quản lý Tài chính & Đầu tư của ANZ luôn sẵn lòng giúp khách hàng được 
đáp ứng các nhu cầu đầu tư của mình”.  
 
Ngân hàng ANZ được trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt nam năm 2008 và 
2009 của tổ chức The Asian Banker cho kết quả hoạt động thành công so với các ngân hàng 
trong nước và nước ngoài khác tại Việt nam. Để chào mừng sự kiện này và để cảm ơn toàn thể 
khách hàng luôn ủng hộ ANZ thời gian qua, Ngân hàng ANZ đã giới thiệu Chương trình Khuyến 
mại Lộc Vàng ANZ từ ngày 23/3/2009 đến 20/6/2009. Tất cả khách hàng đăng ký sử dụng sản 
phẩm của ANZ, bao gồm sản phẩm Đầu tư Tháp Vàng trong thời gian trên sẽ có cơ hội trúng giải 
thưởng giá trị nhất là 1,5 ký vàng và hàng ngàn giải thưởng khác.  
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Đăng ký Sản phẩm Đầu tư Tháp Vàng rất đơn giản. Các giám đốc quan hệ khách hàng thuộc Bộ 
phận Quản lý Tài chính & Đầu tư của ANZ sẵn sàng gặp khách hàng để lắng nghe nhu cầu và tư 
vấn cho khách hàng. Hãy gọi đến đường dây nóng 24/7 của chúng tôi tại: 1800 1559 để yêu cầu 
hẹn gặp hoặc truy cập www.anz.com/vietnam để biết thêm thông tin! 
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