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THƯỞNG DANH GIÁ
•

HSBC được vinh danh trong năm giải thưởng khu vực và quốc gia của tạp
chí FinanceAsia và The Asset Triple A

•

Các giải thưởng ghi nhận năng lực của HSBC Vietnam trong việc thực hiện
các giao dịch tài chính tầm cỡ

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) vừa nhận
được một loạt giải thưởng danh giá từ FinanceAsia và The Asset Triple A, hai tạp
chí tài chính có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và ngân
hàng đầu tư. Ngân hàng HSBC được ghi nhận trong năm giải thưởng: Giao dịch
IPO thành công nhất khu vực và Giao dịch thành công nhất tại Việt Nam năm 2018
do FinanceAsia bình chọn; Giao dịch IPO thành công nhất tại Việt Nam, Giao dịch
vay hợp vốn thành công nhất tại Việt Nam và Ngân hàng tư vấn cho vay tốt nhất
tại Việt Nam năm 2018 do The Asset Triple A bình chọn.
Cụ thể, HSBC được ghi nhận cho những đóng góp trong giao dịch phát hành cổ
phiếu lần đầu ra công chúng của Vinhomes trị giá 1,35 tỉ đô la Mỹ trong năm
2018.
Với vai trò đồng tư vấn dựng sổ trong giao dịch này, ngân hàng chia sẻ vinh dự
trong các giải thưởng nhận được như ‘Giao dịch thành công nhất Việt Nam’ và
‘Giao dịch IPO thành công nhất của năm’ của tạp chí FinanceAsia; và ‘Giao dịch
IPO thành công nhất Việt Nam’ của The Asset.
Đây là giao dịch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất tính đến thời
điểm hiện tại trên thị trường Việt Nam. Đây cũng là giao dịch lớn nhất trong khu
vực Đông Nam Á trong năm 2018 và là giao dịch lớn nhất trong lĩnh vực bất động
sản khu vực Đông Nam Á kể từ năm 2013.
FinanceAsia nhận xét Vinhomes IPO là giao dịch ấn tượng nhất trong tất cả các
hạng mục. Giao dịch này cũng giúp Việt Nam vượt qua Philippines và Malaysia khi
xét về tổng lượng phát hành trong năm 2018, theo số liệu từ Dealogic.
Trong các giải thưởng từ The Asset Triple A, tổ chức bình chọn các ngân hàng và
nhà tư vấn tốt nhất cũng như các giao dịch thành công nổi trội trong khu vực,
HSBC Việt Nam được vinh danh trong giải thưởng ‘Giao dịch vay hợp vốn thành
công nhất’ tại Việt Nam cho khoản vay thương mại hợp vốn 400 triệu đô la Mỹ của
Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Các giải thưởng này một lần nữa
khẳng định vai trò của ngân hàng đối với các giao dịch tài chính quan trọng tại Việt
Nam.
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Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giáo đốc Ngân hàng HSBC tại Việt Nam cho biết,
“Chúng tôi rất vinh dự được vinh danh trong các giải thưởng danh giá này đồng
thời góp mặt trong việc thực hiện các giao dịch lớn tại Việt Nam. Các giải thưởng
thể hiện rõ năng lực của HSBC Việt Nam trong việc tận dụng thế mạnh về mạng
lưới rộng khắp của một ngân hàng quốc tế cũng như khả năng thực hiện các giao
dịch tài chính mang tầm cỡ quốc tế từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được các
tham vọng trong kinh doanh của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ này trong năm
2019, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của Việt Nam.”
Năm 2018, HSBC đồng thời tham gia giữ vai trò đồng thu xếp vốn và đồng giữ sổ
trong hợp đồng tài trợ vốn vay trị giá 950 triệu đô la Mỹ hỗ trợ việc nhập khẩu máy
móc, thiết bị của VinFast, nhà sản xuất ô tô xe máy thương hiệu Việt đầu tiên tại
Việt Nam. Đây là giao dịch Tín dụng Xuất Khẩu đầu tiên được thực hiện cho một
công ty tư nhân tại Việt Nam. Thông qua tận dụng mạng lưới hoạt động toàn cầu
tại hơn 60 quốc gia cùng với các dịch vụ tài chính ngân hàng toàn diện và sự am
hiểu tại thị trường Việt Nam, ngân hàng HSBC đang ở vị thế thuận lợi để đồng
hành cùng quá trình phát triển của doanh nghiệp Việt.
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Ghi chú cho Ban Biên tập:
Tập đoàn HSBC
HSBC Holdings plc, công ty mẹ của Tập đoàn HSBC, có trụ sở chính tại London. Tập đoàn
phục vụ cho các khách hàng thông qua hơn 3.800 văn phòng tại 66 quốc gia và vùng lãnh
thổ ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị
giá 2.603 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, Tập đoàn HSBC là một trong
những tổ chức ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất trên thế giới.
HSBC Việt Nam
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở
Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. 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 hai chi nhánh và năm phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng
giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong
những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số
lượng khách hàng.
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