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HSBC Việt Nam giữ vững vị thế dẫn đầu  
trong thương mại dù phải đối mặt với  
những thách thức từ chuỗi cung ứng 

 
 

(Thành phố Hồ Chí Minh) - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt 
Nam) vừa vinh dự được trao tặng danh hiệu Ngân hàng cung cấp Dịch vụ tài trợ thương mại 
tốt nhất Việt Nam và Ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu Việt Nam do Euromoney Trade 
Finance Survey 2022 bình chọn. Bộ đôi danh hiệu đã giúp HSBC giữ vững vị trí dẫn đầu về 
tài trợ thương mại dù thế giới phải nếm trải những thách thức về chuỗi cung ứng trong năm 
vừa qua. 
 
Đây là năm thứ ba liên tiếp HSBC Việt Nam giành danh hiệu Ngân hàng tài trợ thương mại 
hàng đầu Việt Nam, và cũng là năm thứ hai được công nhận là Ngân hàng cung cấp Dịch vụ 
tài trợ thương mại tốt nhất nhờ những dịch vụ hàng đầu thị trường hướng đến hỗ trợ số hóa 
và phát triển bền vững trong thương mại. 
 
Bà Stephanie Betant, Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ Ngân hàng doanh nghiệp, HSBC Việt 
Nam, cho biết: “Hai năm qua là khoảng thời gian thật sự rất khó khăn khi thương mại toàn 
cầu phải đối mặt với một số thách thức từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch Covid gây 
ra. Để hỗ trợ công việc kinh doanh của khách hàng trong một thế giới nhiều biến động, HSBC 
tận dụng thế mạnh của chúng tôi về mạng lưới toàn cầu, tiến bộ công nghệ và bề dày kinh 
nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng để đảm bảo các hoạt động thương mại diễn ra suôn sẻ, 
nhanh chóng và an toàn. Sự công nhận từ giải thưởng uy tín Euromoney Trade Finance 
Survey 2022 một lần nữa khẳng định chính sự sáng tạo và hợp tác của tập thể HSBC đã hình 
thành nên năng lực bền bỉ của chúng tôi trong một thế giới nhiều thách thức.” 
 
Với nền tảng vững chắc về số hóa, HSBC Việt Nam đã được nhiều tổ chức uy tín như The 
Asset Triple A Digital Awards 2022 công nhận (với danh hiệu Ngân hàng số của năm và Dự 
án game hóa tốt nhất tại Việt Nam). Tận dụng thế mạnh đó, HSBC đã cải thiện trải nghiệm 
ngân hàng của doanh nghiệp. Sau khi triển khai thí điểm thành công hai giao dịch Tín dụng 
thư trên nền tảng blockchain đầu tiên tại Việt Nam, HSBC đã thương mại hóa giải pháp này 
vào tháng 3/2022, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý giao dịch Tín dụng thư từ 14 ngày xuống 
chỉ còn 8 giờ. Bước đi chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận một 
trong những dịch vụ bảo mật, nhanh chóng và minh bạch nhất trong thương mại. Hơn nữa, 
nền tảng số hỗ trợ hoạt động tài trợ thanh toán của HSBC là một giải pháp đã được công 
nhận rộng rãi, cho phép các công ty chuyển các khoản phải thu thành tiền mặt chỉ bằng một 
cú nhấp chuột, hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. 
 
Trong lĩnh vực phát triển bền vững, hưởng ứng chiến lược khí hậu của Tập đoàn HSBC, 
cũng như cam kết hỗ trợ thu xếp đến 12 tỷ USD cho các dự án xanh trong nước của HSBC 
Việt Nam, bộ phận thương mại của ngân hàng cũng góp phần vào hành trình ý nghĩa này với 
các khoản tài trợ thương mại xanh và các sản phẩm vay liên kết bền vững. Danh mục xanh 
này hứa hẹn sẽ khuyến khích và hỗ trợ các khách hàng của HSBC thực hiện chiến lược Môi 
trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của họ, hướng đến nền kinh tế không phát thải.  
 
Euromoney Trade Finance Survey là khảo sát thường niên nhằm cung cấp các thông tin giá 
trị trên thị trường tài trợ thương mại toàn cầu, ghi nhận những tổ chức cung cấp dịch vụ và 



 

 
 

sản phẩm tài trợ thương mại hàng đầu thuộc nhiều hạng mục khác nhau. Năm nay, khảo sát 
này đã nhận được 10.714 câu trả lời có giá trị. 
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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. 

 
Hết 

 

mailto:uyen.n.p.mach@hsbc.com.vn

