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NGÂN HÀNG HSBC ĐẠT GIẢI THƯỞNG EUROMONEY UY TÍN 

HSBC Việt Nam đạt giải thưởng Ngân hàng có thị phần ngoại hối tốt nhất 

Việt Nam trong ba năm liên tiếp   

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – HSBC Việt Nam vừa được 

vinh danh là “Ngân hàng có thị phần ngoại hối tốt nhất Việt Nam” trong đợt khảo sát 

về dịch vụ ngoại hối của Euromoney (Euromoney Foreign Exchange Survey 2013). 

Khảo sát của Euromoney là cơ sở đánh giá quốc tế bao gồm việc bình chọn từ các 

tổ chức tài chính và phi tài chính trên toàn cầu.  

Đây là năm thứ ba liên tiếp Ngân hàng HSBC Việt Nam đạt được giải thưởng này và 

năm nay tập đoàn HSBC tại châu Á cũng đã dẫn đầu trong cuộc khảo sát này ở 

Malaysia, Thái Lan, Philippines, Hồng Kông và Đài Loan. 

Ông Phạm Hồng Hải, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Tài chính Toàn cầu, Thị 

trường vốn và Tiền tệ của Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết - "Chúng tôi rất vui 

mừng khi đạt được danh hiệu này từ một tạp chí có uy tín như Euromoney. Chiến 

thắng tại một giải thưởng cao quý như vậy cũng là do chúng tôi có một đội ngũ nhân 

viên đầy chuyên nghiệp luôn không ngừng phấn đấu để đảm bảo ngân hàng HSBC 

trở thành ngân hàng hàng đầu của Việt Nam." 

“Điều rất thú vị là dịch vụ ngoại hối của Ngân hàng HSBC Việt Nam đều được cả tổ 

chức tài chính và tổ chức phi tài chính bình chọn đứng đầu. Chúng tôi rất tự hào vì 

đã đạt được khối lượng giao dịch ngoại hối kỷ lục mặc dù năm 2012 là khoảng thời 

gian thị trường ngọai hối rất ít biến động.” 

Ngân hàng HSBC Việt Nam đã luôn đứng đầu trong ba năm qua cuộc khảo sát hàng 

năm về ngoại hối của tổ chức Euromoney. Gặt hái thành công với giải thưởng này là 



 

PUBLIC 

nhờ sự đầu tư của Ngân hàng HSBC Việt Nam trong việc luôn cải thiện giá cả và 

mạng lưới phân phối, cũng như việc HSBC Việt Nam không ngừng tập trung vào việc 

cung cấp các dịch vụ tốt nhất và các giải pháp sáng tạo nhất để đáp ứng nhu cầu 

của khách hàng. Ông Phạm Hồng Hải bổ sung thêm về đội ngũ nhân viên nghiên 

cứu và kinh doanh năng động: "Đội ngũ ngân viên kinh doanh chuyên nghiệp và tận 

tâm của chúng tôi có thể đưa ra những tư vấn thích hợp và các giải pháp về ngoại 

hối cho các khách hàng, ví dụ áp dụng phương thức bảo hiểm rủi ro để giảm thiểu 

biến động giá cả hoặc các chiến lược thực hiện một giao dịch ngoại hối lớn. Chúng 

tôi cũng là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên cung cấp hệ thống giao dịch 

trực tuyến cho thị trường ngoại hối trong nước." 

Theo ông Phạm Hồng Hải, để đạt được sự tin cậy của khách hàng, Ngân hàng 

HSBC Việt Nam cũng đã được hỗ trợ rất nhiều từ các chuyên gia về ngoại hối ở 

nước ngoài, những người luôn cẩn trọng theo dõi và nghiên cứu thị trường, cung cấp 

dự báo tiền tệ thường xuyên. Ông Hải cũng cho biết rằng các báo cáo hàng tháng 

luôn được các doanh nghiệp mong đợi như “Báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô của 

Việt Nam” và “Triển vọng  ngọai hối” đã thể hiện chuyên môn và khả năng phân tích 

cập nhật thị trường của ngân hàng. 

Ra đời lần đầu vào năm 1979, cuộc khảo sát hàng năm về ngoại hối của Euromoney 

là nghiên cứu hàng năm về định lượng và định tính toàn diện nhất hiện có trên thị 

trường ngoại hối.  

"Ở vị trí dẫn đầu luôn luôn là điều vui mừng nhất nhưng giữ vững được vị trí đó thì 

còn vinh dự hơn. Chúng tôi rất vui vì những cống hiến trong năm 2012 đến hôm nay 

đã được công nhận nhưng chúng tôi biết cần phải tiếp tục phấn đấu để đem lại dịch 

vụ và giải pháp tốt nhất cho các khách hàng”.  

Ngân hàng HSBC Việt Nam đã giành được rất nhiều giải thưởng từ các tổ chức nổi 

tiếng về hoạt động kinh doanh của mình trong năm 2012. FinanceAsia tuyên bố 

Ngân hàng HSBC Việt Nam là “Ngân hàng Nước ngoài tốt nhất Việt Nam” trong năm 

thứ bảy liên tiếp. HSBC Việt Nam cũng được bầu chọn là Ngân hàng Lưu ký tốt nhất 

tại Việt Nam năm 2012 của tổ chức Asset Triple A và là Ngân hàng Quản lý Tiền tệ 

tốt nhất tại Việt Nam của Euromoney.  
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HSBC Việt Nam cũng đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao tặng 

Bằng khen của Nhà nước Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh 

doanh và góp phần vào sự nghiệp phát triển của Việt Nam.  
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Ghi chú cho Ban biên tập: 
 
1. HSBC tại Việt Nam 
Ngân hàng HSBC mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870 và đã 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 trong những ngân hàng nước 

ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về mạng lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.   

 

2. Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải 
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên của Tập đoàn HSBC. Với khoảng 6.600 văn phòng và chi 

nhánh tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.681 tỷ đô la Mỹ tính tới 31 tháng 3 năm 2013, Tập đoàn 

HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới. 
 

 


