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Thông cáo báo chí  
Để đưa tin ngày 01 tháng 08 năm 2013 

 
ANZ trở thành ngân hàng có xếp hạng tín nhiệm cao nhất 
cung cấp dịch vụ Kho trữ vàng chuyên dụng tại Singapore 
 
Hôm nay, Tập đoàn Ngân hàng ANZ chính thức công bố khai trương dịch vụ Kho trữ vàng 
chuyên dụng tại Singapore, trở thành ngân hàng có xếp hạng tín nhiệm cao nhất có cơ sở dịch 
vụ này tại Singapore phục vụ khối khách hàng tổ chức. ANZ được xếp hạng tín nhiệm trong 
mức AA bởi ba tổ chức xếp hạng lớn1, cung cấp dịch vụ giữ vàng an toàn và bảo mật cho 
những nhà đầu tư tổ chức mong muốn nắm giữ tài sản dưới dạng vàng vật chất. 
 
Dịch vụ Kho trữ vàng tại Singapore bổ sung thêm vào mảng dịch vụ kim loại quý của ANZ và 
củng cố vị trí dẫn đầu của ngân hàng này trên thị trường vàng. Dịch vụ Kho trữ vàng này cũng 
nâng cao khả năng ANZ đáp ứng nhu cầu của ngày càng nhiều khách hàng muốn tiếp cận trực 
tiếp nguồn vàng chất lượng cao một cách thuận tiện. 
 
Đồng Giám đốc Toàn cầu bộ phận Kinh doanh Sản phẩm Thu nhập cố định, Ngoại hối và Hàng 
hóa của ANZ, ông Eddie Listorti cho biết: “Việc khai trương kho trữ vàng này đã củng cố mạnh 
mẽ vị thế của ANZ trên toàn châu Á, khu vực lớn nhất có dòng vàng vật chất lưu chuyển hiện 
nay. Singapore nằm ở vị trí chiến lược, giữa hai quốc gia sản xuất cũng như tiêu thụ vàng lớn 
nhất thế giới là Trung Quốc và Úc. Là một ngân hàng siêu khu vực với mạng lưới phủ khắp Úc, 
New Zealand và 15 thị trường tại châu Á, 12 thị trường trong khu vực Thái Bình Dương, chúng 
tôi có lợi thế rất lớn từ việc lưu chuyển ngày càng mạnh của dòng vàng giữa các nhà sản xuất 
và tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới này. 
 
Ông Eddie Listorti cho biết thêm: “Việc cung cấp dịch vụ lưu ký đòi hỏi một ngân hàng phải có 
tên tuổi và uy tín, hoạt động ở một quốc gia có các quy định pháp luật đáng tin cậy và xếp 
hạng đánh giá tín nhiệm quốc gia cao. ANZ và Singapore có thể cùng nhau đáp ứng những tiêu 
chí đó, tạo dựng Singapore trở thành trung tâm phát triển không ngừng của châu Á trên thị 
trường vàng quốc tế.” 
 
Kho trữ vàng của ANZ được đặt tại Singapore Freeport chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay 
và sẽ trở thành nơi cất trữ vàng vật chất dành cho các khách hàng tổ chức của ANZ. Khách 
hàng có thể tiếp cận nguồn vàng chất lượng cao nhờ vào vị trí độc tôn của ANZ, ngân hàng 
duy nhất trên toàn cầu có được thỏa thuận cung cấp vàng với Perth Mint, một thành viên tinh 
chế vàng của Hiệp hội thị trường vàng London (LBMA). Là ngân hàng cung cấp tín dụng lớn 
nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa của Úc, ANZ có mối quan hệ chặt chẽ với 
những công ty khai thác vàng và các đối tác khai thác tài nguyên thiên nhiên có uy tín, do đó 
có khả năng giúp khách hàng tiếp cận trực tiếp tới các nguồn cung cấp tài nguyên mỏ. 
 
Hiện nay ANZ phân phối gần 15% sản lượng vàng toàn cầu. ANZ cũng là một trong ba nhà 
cung cấp vàng lớn nhất cho Trung Quốc, nơi ANZ được đánh giá là Ngân hàng nước ngoài hàng 
đầu trên thị trường vàng nội địa và cũng là một trong hai ngân hàng nước ngoài duy nhất được 
phép kinh doanh vàng trên Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải (Shanghai Gold Exchange) và Sàn 
Giao dịch Hợp đồng Tương lai Thượng Hải (Shanghai Futures Exchange). 
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1
 ANZ được xếp hạng AA- bởi Fitch Ratings, hạng Ổn định Aa2 bởi dịch vụ đầu tư Moody’s và hạng Ổn định AA- bởi Standard & Poor’s.  


