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ANZ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 
THÔNG QUA THÀNH LẬP NGÂN HÀNG CON 

100% VỐN NƯỚC NGOÀI 
 

Hà Nội, ngày 02/7/2008. Hôm nay, Ngân hàng ANZ chính thức tuyên bố về kế hoạch 
thành lập thêm ngân hàng con 100% vốn nước ngoài và mở thêm ít nhất bốn phòng 
giao dịch đến cuối năm nay, cũng như mở thêm các chi nhánh giao dịch nữa trong 
một vài năm tới, coi đây là một phần trong chiến lược mở rộng hoạt động của ngân 
hàng này tại thị trường Việt nam.  

ANZ là một trong số những ngân hàng nước ngoài đầu tiên nhận được Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam đồng ý về mặt nguyên tắc để thành lập ngân hàng con 100% 
vốn nước ngoài. Điều này cho phép ANZ có cơ hội cạnh tranh bình đẳng với các ngân 
hàng trong nước, mở rộng hệ thống chi nhánh và đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ 
khách hàng tốt nhất. 

Nhân dịp này, Ngài Alex Thursby, Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương, phát biểu: “Ngân hàng ANZ coi kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại 
Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu tại khu vực Châu Á. Là một ngân 
hàng nước ngoài hàng đầu, ANZ có được vị thế để nắm bắt được những cơ hội phát 
triển tại Việt Nam và nâng cao chuẩn mực chất lượng dịch vụ khách hàng.” 

Theo Ngài Alex Thursby: “Việc mở ngân hàng 100% vốn nước ngoài là một bước phát 
triển tất yếu trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Ngân hàng 100% vốn nước 
ngoài này sẽ giúp mở rộng các kênh giao dịch của ANZ để thỏa mãn nhu cầu ngày 
càng tăng của khách hàng Việt Nam về sự tiện lợi trong giao dịch ngân hàng, cũng 
như về các sản phẩm như cho vay mua nhà, thẻ tín dụng, vay mua ô tô cũng như 
các sản phẩm tiết kiệm và đầu tư khác”. 

ANZ sẽ vẫn tiếp tục duy trì chi nhánh hiện nay của mình tại Hà Nội để hỗ trợ năng 
lực phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp và các định chế 
tài chính, bao gồm lĩnh vực về thị trường vốn cũng như các cơ hội cho dịch vụ tài trợ 
dự án và tài trợ cơ cấu. 

Hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ sẽ phát triển 
trong vòng 4 năm tới tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố khác. 

Ngoại trưởng Úc, Ngài Stephen Smith hiện đang có chuyến công du tại Việt Nam 
đúng dịp này vui mừng đón nhận thông tin về kế hoạch mở rộng hoạt động của ANZ 
tại Việt Nam. Nhấn mạnh rằng đây là một bước tiến hợp lý của cam kết đầu tư lâu 
dài của Tập đoàn tại Việt nam, Ngài Ngoại Trưởng phát biểu: "Chiến lược phát triển 
tại Việt Nam của ANZ biểu trưng cho sự mở rộng mối quan hệ đầu tư song phương 
giữa hai nước và đồng thời đưa ra một tín hiệu rõ ràng cho các nhà đầu tư rằng Việt 
Nam luôn chào đón các cơ hội kinh doanh". 



ANZ đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993 và có các chi nhánh tại Hà Nội, Thành 
phố Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện tại Cần Thơ. ANZ là ngân hàng lắp máy ATM 
đầu tiên tại Việt Nam, ngân hàng đầu tiên thực hiện giao dịch tài trợ dự án và cũng 
là Ngân hàng đầu tiên thành lập nghiệp vụ Cho Thuê Tài Chính tại Việt Nam. ANZ 
còn là đối tác chiến lược của công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư hàng đầu của 
Việt nam là Công ty CP Chứng khoán Sài gòn (nắm giữ 13,9% cổ phần) và ngân 
hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, Sacombank (10% cổ phần). 
 
Sau 15 năm hoạt động tại Việt nam dưới hình thức chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 
ANZ đã được cấp phép về nguyên tắc để thành lập ngân hàng con. Việc cấp phép  
thành lập các ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là kết quả của sự 
kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào năm 2007. Việc 
thành lập thêm ngân hàng con của ANZ tại Việt nam sẽ phải tuân theo sự phê duyệt 
của các cơ quan điều hành có liên quan. 
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