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ANZ, Citibank và SBS hoàn tất thương vụ tư vấn phát 
hành trái phiếu tiền đồng  

 
 
Ngân hàng ANZ, Citibank và Công ty Chứng khoán Sacombank (SBS) vừa hòan tất đợt 
phát hành trái phiếu không có đảm bảo với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng cho Ngân hàng 
Thương Mại Cổ phần Sài gòn Thương Tín (Sacombank). Đây là đợt phát hành trái phiếu 
tiền đồng lớn thứ hai từ trước đến nay bởi một ngân hàng cổ phần tại Việt nam và cũng 
là đợt phát hành trái phiếu ngân hàng lớn nhất kể từ đầu năm 2009 tại Việt nam cho 
đến thời điểm này. Đây cũng là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của Sacombank.  
 
ANZ, Citibank và Công ty Chứng khoán Sacombank là Tổ chức đồng Quản lý chính và 
Tổ chức đồng dựng sổ cho thương vụ này. Đợt phát hành được chia thành 2 gói: Gói 1 
bao gồm trái phiếu kỳ hạn 2 năm, tổng giá trị 100 tỉ đồng, mức lãi suất cố định là 
10,45%; Gói 2 bao gồm trái phiếu lãi suất thả nổi, tổng giá trị 1.900 tỉ đồng với lãi biên 
2,75% cộng với lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng quốc doanh lớn 
trong nước.   
 
Là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của Ngân hàng Sacombank, thương vụ này sẽ 
đóng vai trò quan trọng giúp Sacombank huy động được nguồn vốn lớn từ thị trường 
trái phiếu trong nước và tạo nên mức tham chiếu định giá trái phiếu tiền đồng một cách 
đáng tin cậy và minh bạch trên thị trường trong nước. 
 
Trái phiếu đã được đăng ký mua nhiều hơn tổng giá trị phát hành, tạo điều kiện cho 
Ngân hàng phát hành tăng gấp đôi tổng giá trị phát hành từ 1.000 tỉ đồng lên 2.000 tỉ 
đồng. Nhu cầu đầu tư lớn  từ mạng lưới nhà đầu tư như các ngân hàng trong nước, các 
công ty quản lý quỹ và các công ty tài chính đã đóng góp vào việc đa dạng hóa kênh 
phân phối và cho phép Sacombank mở rộng khối các nhà đầu tư của mình. 
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