
 

Australia and New Zealand Banking Group Limited   ABN 11 005 357 522 

Thông Cáo Báo Chí 
 
Để đưa tin ngày 07 tháng 11 năm 2013 
 

ANZ đạt danh hiệu Nhà Cung cấp các Sản phẩm và 
Dịch vụ Ngoại hối tốt nhất Việt Nam 

 
Theo kết quả khảo sát gần đây dành cho khối doanh nghiệp do tạp chí Asiamoney tổ chức, 
ANZ năm thứ 2 liên tiếp được bình chọn là Ngân hàng nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam về 
dịch vụ và sản phẩm ngoại hối và Ngân hàng nước ngoài tốt nhât 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: “Danh hiệu Nhà 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngoại hối số một tại Việt Nam theo kết quả khảo sát của 
Asiamoney phản ánh trực tiếp ý kiến phản hồi của khách hàng về ANZ, đồng thời khẳng 
định vị trí dẫn đầu thị trường của chúng tôi tại phân khúc thị trường này.” 
  
“Mặc dù môi trường kinh doanh còn nhiều thử thách, khả năng cung cấp các thông tin thị 
trường đầy đủ và toàn diện cũng như các sản phẩm và dịch vụ hàng đầu của ANZ thực sự 
được khách hàng của chúng tôi đánh giá cao. Điều này đã giúp ngân hàng đạt được danh 
hiệu cao nhất trong hai năm liên tiếp. Và chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã 
luôn ủng hộ và hỗ trợ ANZ,” Ông Muhmood cho biết thêm.  
 
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, Hàn Quốc, Philippine và Đài Loan.  
 
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 thường niên lần thứ 23 năm nay 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. Cuộc khảo sát năm nay có tổng cộng 
3,504 phiếu trả lời hợp lệ từ 3,044 các công ty khác nhau, trong đó bao gồm 2,569 doanh 
nghiệp và 475 tổ chức tài chính. 
 
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 Việt Nam hiện nay có 08 chi nhánh và phòng giao 
dịch, 01 quỹ tiết kiệm, 02 văn phòng đại diện; 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; cũng như dịch vụ ngân hàng bán buôn. Tháng 6 năm 2012, 
ngân hàng ANZ đã được tạp chí Trade Finance bình chọn là ‘Ngân hàng Thương Mại Quốc Tế 
tốt nhất tại Việt Nam’ và tháng 3 năm 2013, ANZ được bình chọn là “Ngân hàng Bán lẻ tốt 
nhất Việt Nam” bởi tạp chí Asian Banker. 
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