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HSBC đạt danh hiệu Ngân Hàng Lưu Ký tốt nhất tại Việt Nam do tạp chí Global 
Finance bình chọn 

Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa đạt danh 

hiệu Ngân Hàng Lưu Ký tốt nhất tại Việt Nam năm 2012 trong xếp hạng thường niên 

về Ngân Hàng Lưu Ký được thực hiện lần thứ chín của tạp chí Global Finance. Đây 

là năm thứ năm liên tiếp ngân hàng HSBC Việt Nam vinh dự nhận được danh hiệu 

uy tín này.  

 

Global Finance lựa chọn trao giải cho các tổ chức là các định chế có khả năng cung 

cấp các dịch vụ lưu ký tốt nhất cho các ngân hàng lưu ký toàn cầu. Tiêu chuẩn cho 

danh hiệu này bao gồm quan hệ khách hàng, chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh, 

cách xử lý các tình huống ngoại lệ, nền tảng công nghệ, các nghiệp vụ sau thanh 

toán, kế hoạch kinh doanh dài hạn và sự hiểu biết về luật định cũng như thông lệ của 

nước sở tại.  

 

HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên được cấp được cấp phép hoạt động lưu ký 

tại Việt Nam và duy trì vị trí hàng đầu trong số các ngân hàng lưu ký trong việc cung 

cấp dịch vụ cho các định chế đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như các nhà 

quản lý quỹ trong nước trong lĩnh vực lưu ký tài sản. 

 

Ông Sumit Dutta, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng 

nhận được danh hiệu Ngân Hàng Lưu Ký tốt nhất tại Việt Nam của tạp chí Global 

Finance trong năm năm liền. Giải thưởng này tiếp tục khẳng định cam kết của HSBC 

Việt Nam trong việc mang các dịch vụ đẳng cấp quốc tế đến với các định chế đầu tư. 

 

Giải thưởng cũng chính là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng  của đội ngũ 

chuyên viên chứng khoán nhiều kinh nghiệm của chúng tôi.” 

 



 

Giải thưởng Ngân Hàng Lưu ký tốt nhất này cùng với các giải thưởng quốc tế khác 

trong năm 2012 chính là sự khẳng định mạnh mẽ vị trí của HSBC Việt Nam trong 

lĩnh vực dịch vụ chứng khoán nói riêng và ngành tài chính và ngân hàng nói chung. 

Từ đầu năm 2012 đến nay, HSBC đã vinh dự nhận được giải thưởng Ngân hàng 

Lưu Ký tốt nhất và Ngân Hàng Lưu Ký trong nước tốt nhất tại Việt Nam của tạp chí 

Asset, và Ngân hàng có thị phần ngoại hối Tốt nhất Việt Nam trong cuộc khảo sát 

của tạp chí Euromoney. 
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Ghi chú cho ban biên tập: 
 
Global Finance 
Tạp chí Global Finance, được thành lập vào năm 1987, có lượng phát hành 50.050 ấn bản đến với 
độc giả tại 163 quốc gia. Số lượng phát hành của Global Finance được kiểm toán bởi tổ chức BPA. 
Độc giả của Global Finance bao gồm các chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc điều hành, giám 
đốc tài chính, chuyên viên kinh doanh vốn và thị trường tiền tệ và các chuyên viên tài chính cấp cao 
chịu trách nhiệm quyết định đầu tư  hay đưa ra các quyết định chiến lược cho các công ty đa quốc gia 
và các định chế tài chính. Tạp chí Global Finance cũng nhắm đến hơn 8.000 nhà đầu tư quốc tế trọng 
yếu nắm giữ hơn 80% tài sản đầu tư chuyên nghiệp trên toàn cầu.   
 
Dịch vụ chứng khoán của HSBC 
HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên được cấp phép thực hiện cung cấp dịch vụ lưu ký tại Việt 
Nam vào năm 2000. HSBC cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán tổng thể cho 
các ngân hàng lưu ký toàn cầu, các nhà môi giới chứng khoán, các ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư, 
công ty bảo hiểm và các tổ chức đầu tư nước ngoài khác. Những dịch vụ này bao gồm lưu ký chứng 
khoán của khách hàng (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và trái phiếu); thanh toán giao dịch chứng khoán 
(giao và nhận chứng khoán); thực hiện quyền; thu hộ cổ tức và lãi trái phiếu; báo cáo tài khoản tiền và 
tài khoản chứng khoán; dịch vụ bỏ phiếu theo ủy quyền; dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ giá trị gia 
tăng khác. Năm 2006, HSBC triển khai dịch vụ quản trị quỹ tại Việt Nam đối với các quỹ đầu tư trong 
nước và hiện nắm giữ thị phần lớn nhất đối với mảng thị trường này, cung cấp dịch vụ cho cả quỹ 
thành viên lẫn quỹ đại chúng. Các dịch vụ quản trị quỹ bao gồm nghiệp vụ kế toán và quản trị quỹ; 
kiểm tra sự tuân thủ; và dịch vụ đại lý chuyển nhượng. Năm 2011, HSBC triển khai dịch vụ đại lý Tín 
dụng và Tín thác Doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua việc giới thiệu các dịch vụ Escrow như bước 
đầu cho việc triển khai xa hơn các dịch vụ toàn cầu khác trong tương lai. 
 
HSBC Việt Nam 
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước 
ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành 
viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm một sở giao dịch chính, 
một chi nhánh và năm phòng giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh, một chi nhánh, ba phòng giao dịch và một 
quỹ tiết kiệm tại Hà Nội, bốn chi nhánh tại Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, và Đồng Nai và hai văn 
phòng đại diện tại Hải Phòng và Vũng Tàu. HSBC hiện là một ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt 
Nam xét về mạng lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.  
   
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải 
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên của Tập đoàn HSBC. Với 7.200 văn phòng và 
chi nhánh tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.556 tỷ đô la Mỹ tính tới 31 tháng 12 năm 
2011, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới. 
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