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HSBC được The Asset vinh danh là Ngân hàng 

Toàn cầu tốt nhất Việt Nam 
 

* Ngân hàng giành được tổng cộng bốn giải thưởng tại The Asset Triple A Country Awards 2021.* 

** Sự ghi nhận này thể hiện cam kết của ngân hàng luôn nỗ lực ngay cả trong nghịch cảnh để mở ra 

một thế giới nhiều cơ hội cho khách hàng. ** 

 

(Thành phố Hồ Chí Minh) - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) 
vừa nhận được một loạt giải thưởng nhờ kết quả vượt trội trong năm 2021 từ The Asset, ấn phẩm 
tài chính uy tín tại châu Á, có trụ sở ở Hong Kong. Ngân hàng được vinh danh là Ngân hàng Toàn 
cầu tốt nhất Việt Nam 2021, Ngân hàng tư vấn cho vay tốt nhất tại Việt Nam 2021, Giao dịch 
Trái phiếu liên kết xuất sắc nhất Việt Nam 2021 và Giao dịch vay hợp vốn xuất sắc nhất Việt 
Nam 2021. 
 
Cụ thể, HSBC Việt Nam được The Asset vinh danh là Ngân hàng Toàn cầu tốt nhất Việt Nam nhờ 
kết quả kinh doanh vững mạnh cũng như cam kết mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính bền vững thể 
hiện qua các giao dịch đột phá góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cổ vũ và thúc đẩy 
phát triển các giải pháp năng lượng sạch cùng nhiều dự án tài trợ liên quan đến bền vững khác. 
Đây là lần thứ chín HSBC nhận được giải thưởng này từ năm 2018 tới nay. 
 
Theo Hệ số Tính điểm Triple A (Triple A Scoring Quotient – TASQ), hệ thống xếp hạng do The 
Asset phát triển trong suốt 23 năm qua, HSBC được vinh danh là Ngân hàng tư vấn cho vay tốt 
nhất tại Việt Nam lần thứ tư liên tiếp (2018-2021). Kết quả này được đánh giá dựa trên nhiều mặt 
như số lượng giao dịch, loại giao dịch, quy mô/tầm quan trọng của giao dịch, chất lượng thực 
hiện… Trong giai đoạn đánh giá xếp hạng, HSBC mang đến nhiều đột phá trong các khâu đàm 
phán, cơ cấu và thực hiện những giao dịch mang tính cột mốc trên thị trường vốn vay trong nước 
và quốc tế. Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tầm vóc và phát triển thị trường 
vốn trong nước cũng như hỗ trợ Việt Nam trong quá trình bước sang một trang mới phát triển kinh 
tế và vững bước hội nhập trên trường quốc tế.  
 
HSBC Việt Nam cũng nhận giải thưởng Giao dịch Trái phiếu liên kết xuất sắc nhất Việt Nam 
nhờ hỗ trợ Vinpearl phát hành thành công 425 triệu USD Trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận 
cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup trong tháng 9 năm ngoái. Đây là trái phiếu bền vững có quyền 
chọn nhận cổ phiếu đầu tiên trên thị trường tài chính thế giới. Trong vai trò Ngân hàng Tư vấn Cơ 
cấu Bền vững cho giao dịch, HSBC hỗ trợ Vingroup xây dựng Khung Tài chính Bền vững, bao gồm 
6 hạng mục dự án xanh và 2 hạng mục dự án xã hội thuộc các mảng kinh doanh của Tập đoàn. 
Trái phiếu thu hút sự quan tâm của hơn 40 nhà đầu tư trên khắp thế giới với lượng đăng ký đặt 
mua vượt xa quy mô phát hành. Giải thưởng này không chỉ thể hiện khả năng chuyên môn, năng 
lực vượt trội, mạng lưới rộng khắp và tầm nhìn chiến lược của HSBC mà còn nhấn mạnh cam kết 
của ngân hàng hướng đến xây dựng một thị trường vốn lớn mạnh hơn cho Việt Nam, đồng thời mở 
ra cơ hội tiếp cận những giao dịch bền vững tương tự cho các doanh nghiệp khác. 
 
Bên cạnh đó, giải thưởng Giao dịch vay hợp vốn xuất sắc nhất Việt Nam đã được trao cho 
HSBC nhờ thu xếp thành công khoản vay hợp vốn được phân chia hai kỳ hạn trị giá 790 triệu USD 
cho Vietinbank trong tháng 8 năm ngoái. HSBC Việt Nam đóng vai trò Ngân hàng thu xếp và dựng 
sổ chính trong giao dịch được xem là khoản vay hợp vốn lớn nhất cho một ngân hàng hàng thương 
mại cổ phần sở hữu vốn nhà nước ở Việt Nam. Đây cũng là khoản vay quốc tế đầu tiên của một 
ngân hàng hàng thương mại cổ phần sở hữu vốn nhà nước trong vòng ba năm, tạo nên một giao 
dịch được đánh giá là rất hiếm thấy trên thị trường. Giải thưởng lần này là minh chứng cho thấy khả 



 

 

 
 

năng thực hiện những giao dịch mang tính tiên phong trên thị trường vốn của HSBC Việt Nam và 
nhấn mạnh năng lực thu xếp các khoản vay hợp vốn của ngân hàng. 
 
“Sự ghi nhận của The Asset mang lại ý nghĩa lớn cho tập thể HSBC Việt Nam, đặc biệt là sau một 
năm khó khăn như 2021. Chúng tôi hết sức tự hào vì bất chấp bối cảnh bên ngoài đầy thử thách, 
chúng tôi đã có thể gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong khi phải nỗ lực vượt qua những 
giai đoạn gian nan. Giải thưởng chúng tôi vừa nhận được là minh chứng cho tầm nhìn, giá trị cốt 
lõi, chiến lược và con người của HSBC. Giải thưởng cũng nhấn mạnh sự tận tụy và tinh thần hợp 
tác chặt chẽ của các đồng nghiệp của tôi, những con người đã và đang không ngừng cố gắng vượt 
bậc để làm nên lịch sử cho cả Việt Nam lẫn HSBC”, ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt 
Nam chia sẻ. “Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này gửi đến các khách hàng lời cảm ơn chân 
thành vì đã ghi nhận nỗ lực của chúng tôi trong quá trình đánh giá xếp hạng của The Asset. Giải 
thưởng này chính là nguồn cảm hứng thôi thúc chúng tôi nỗ lực nâng cao cả chất và lượng cho sản 
phẩm, dịch vụ và tiếp tục mở ra một thế giới nhiều cơ hội cho khách hàng”. 

 
Giải thưởng The Asset Triple A Awards là một thước đo quan trọng với các tổ chức tài chính hàng 
đầu. Kết quả hàng năm được lựa chọn bằng một phương pháp nghiêm ngặt kết hợp với cách tiếp 
cận khắt khe để chọn ra các tổ chức và giao dịch xuất sắc nhất. Các giải thưởng được quyết định 
bởi ban biên tập của The Asset, những cá nhân giàu kinh nghiệm đồng thời có hàng chục năm kinh 
nghiệm đánh giá các giải thưởng trong ngành. Các quyết định của hội đồng giám khảo được hỗ trợ 
bởi ý kiến của khách hàng thu thập từ các cuộc trao đổi chuyên sâu và sử dụng kết quả phân tích 
dữ liệu của Asset Benchmark Research, tổ chức nghiên cứu hàng đầu của khu vực chuyên đánh 
giá các tiêu chuẩn trải nghiệm khách hàng trong ngành dịch vụ tài chính. 
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Ghi chú cho Ban Biên tập: 
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 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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