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Ngày 28 tháng 9 năm 2012 

 
ANZ cung cấp các sản phẩm và  

dịch vụ ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam 
 

Theo kết quả khảo sát của doanh nghiệp năm 2012 do Asiamoney tổ chức, ANZ được bình chọn là 
ngân hàng nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam về dịch vụ và sản phẩm ngoại hối, ngân hàng nước 
ngoài tốt nhất tại Việt Nam về dịch vụ ngoại hối tổng hợp, và là ngân hàng nước ngoài tốt nhất tại 
Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích thị trường.  
 
Tổng giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam – ông Tareq Muhmood cho biết: “Điều này ghi nhận sâu 
sắc những gì ANZ đang nỗ lực gây dựng tại Việt Nam. Thành công này thể hiện sự hợp tác tích cực 
của ANZ với khách hàng và là kết quả của tinh thần làm việc chuyên nghiệp và cam kết cống hiến 
của mỗi thành viên ANZ đối với sự phát triển của khách hàng, cộng đồng và chính ANZ.  
 
“Việc dẫn đầu trong bảng xếp hạng trong năm nay khẳng định rằng chúng tôi đang đi đúng hướng 
để trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối số một tại Việt Nam,” ông Muhmood cho biết 
thêm.  
 
Asiamoney FX Poll là cuộc khảo sát thị trường trực tiếp, cung cấp các phản hồi mang tính độc lập 
từ phía khách hàng cũng như các tổ chức và cá nhân khác trên thị trường. Cuộc khảo sát dành 
cho các giám đốc tài chính và chuyên viên nguồn vốn cao cấp của các công ty niêm yết, các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngân hàng, các công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác 
để đưa ra quan điểm của mình về nhà cung cấp dịch vụ ngoại hối mà họ đang hợp tác.  
 
Trong cuộc khảo sát Asiamoney FX Poll năm nay, ngân hàng ANZ cũng giành được nhiều thứ hạng 
hàng đầu trong một số hạng mục khác nhau tại các quốc gia mà ngân hàng hoạt động như Úc, 
Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines và Đài Loan.  
 
ANZ là một trong số các ngân hàng quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam, thiết lập chi nhánh 
vào năm 1993. Ngân hàng ANZ hiện nay có 10 chi nhánh và các điểm giao dịch cung cấp đầy đủ 
các sản phẩm dịch vụ bao gồm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng thương mại dành cho các 
doanh nghiệp vừa, nhỏ và các doanh nghiệp triển vọng; và dịch ngân hàng bán buôn. Trong tháng 
6/2012, ngân hàng ANZ đã được tạp chí Trade Finance bình chọn là ‘Ngân hàng Thương mại Quốc 
tế tốt nhất tại Việt Nam’. 
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