
PUBLIC 

Press Release

Ngày 11 tháng 08 năm 2020 

HSBC trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát hành trái phiếu 

tại Việt Nam  

** Ngân hàng phát hành thành công trái phiếu tổng trị giá 600 tỷ đồng, khẳng định cam kết về 

phát triển thị trường vốn Việt Nam ** 

** Trái phiếu với tên gọi Hoa Sen được phát hành nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngân hàng HSBC 

được thành lập tại Việt Nam ** 

(Thành phố Hồ Chí Minh) – Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – Ngân hàng 

HSBC Việt Nam - đã trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát hành trái phiếu tổng trị giá 

600 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam vào ngày 10/8/2020. 

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, trái phiếu với tên gọi Hoa Sen theo quốc hoa của Việt 

Nam, có lãi suất phát hành ở mức cố định 5,8%/năm trên mệnh giá và kỳ hạn ba năm. Giao dịch 

được các nhà đầu tư đăng ký vượt mức minh chứng cho thương hiệu mạnh của ngân hàng tại 

thị trường Việt Nam.  

Ông Tim Evans – Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: ‘Nhân dịp kỷ niệm 150 

năm Ngân hàng HSBC thành lập tại Việt Nam, đợt phát hành trái phiếu này khẳng định cam kết 

lâu dài của chúng tôi đối với đất nước. Chúng tôi mong muốn giữ vai trò tiên phong trong sự 

phát triển không ngừng của các doanh nghiệp và thị trường vốn Việt Nam. Chúng tôi đặt kế 

hoạch sẽ phát hành trái phiếu thường xuyên trên thị trường, tiếp tục xây dựng vị thế ngân hàng 

quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.  

Ông Tim Evans cho biết số tiền từ đợt phát hành sẽ được ngân hàng HSBC Việt Nam sử dụng 

để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, đa dạng hóa nguồn vốn tiền đồng nhằm mục 

đích phục vụ cho việc tăng trưởng kinh doanh bền vững của ngân hàng trong thời gian sắp tới.  

Ngân hàng HSBC có bề dày hỗ trợ phát triển thị trường vốn của Việt Nam thông qua việc tham 

gia tích cực trên thị trường. Đến tháng 10/2009, Ngân hàng HSBC đã huy động được 8.412 tỷ 

đồng trên thị trường trái phiếu tiền đồng, bao gồm trái phiếu cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Vào tháng 5/2012, Ngân hàng HSBC đóng vai trò ngân 

hàng đồng dựng sổ và quản lý chính cho giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế của Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) trị giá 250 triệu đô la Mỹ. 

Năm 2014, HSBC đã đóng vai trò ngân hàng giữ sổ và phụ trách chào bán trái phiếu Chính phủ 

Việt Nam trong đợt phát hành thành công trái phiếu quốc tế kỳ hạn 10 năm bằng đô la Mỹ với 

tổng giá trị 1 tỷ đô la Mỹ. 
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Ngân hàng Hồng Kong và Thượng Hải HSBC  
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là nhà sáng lập của Tập đoàn HSBC. Ngân hàng phục vụ khách hàng tại 64 
quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị giá 
2.923 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức ngân hàng và dịch 
vụ tài chính lớn nhất trên thế giới.  

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam 150 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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