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ANZ ra mắt sản phẩm Đầu Tư Cấu Trúc
Hôm nay, 13/8/2012, Ngân hàng ANZ Việt Nam chính thức đưa vào thị trường Việt Nam giải
pháp đầu tư vượt trội: Sản phẩm Đầu Tư Cấu Trúc nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng
trong bối cảnh các kênh đầu tư truyền thống không mang lại lợi nhuận cao như mong đợi.
Sản phẩm Đầu Tư Cấu Trúc là sự kết hợp giữa tiền gửi tiết kiệm truyền thống và sản phẩm
phái sinh với lợi nhuận dựa trên độ biến động của các công cụ tài chính gắn kết (bao gồm tỷ
giá hối đoái và giá vàng thế giới). Sản phẩm Đầu Tư Cấu Trúc sẽ giúp khách đa dạng hóa danh
mục đầu tư, với vốn gốc được bảo toàn đến ngày đáo hạn và tiềm năng lợi nhuận cao hơn
những sản phẩm tiền gửi truyền thống. Ngoài việc vốn gốc được hoàn toàn đảm bảo, sản
phẩm này cũng cho phép thời gian đầu tư linh hoạt (tối thiểu từ 1 tháng đến 1 năm) giúp
khách hàng quản lý thanh khoản tốt hơn. Mức đầu tư tối thiểu là từ 10.000 đô-la Mỹ hoặc
tương đương.
Giám đốc Khối Ngân hàng cá nhân, Ngân hàng ANZ Việt Nam, ông Dương Đức Hùng, cho biết:
“Thông qua sản phẩm mới này, ANZ mong muốn cung cấp cho khách hàng những giải pháp
đầu tư cá nhân vượt trội với chất lượng cao và đáp ứng những yêu cầu riêng biệt của từng
nhóm khách hàng.
“Sản phẩm này giúp gia tăng lợi nhuận cho khách hàng, đa dạng hóa danh mục đầu tư trong
bối cảnh các kênh đầu tư truyền thống không đáp ứng kịp với những thay đổi của điều kiện
kinh tế vĩ mô,” ông Hùng nói thêm.
ANZ là ngân hàng nước ngoài đầu tiên giới thiệu công cụ đầu tư đặc biệt này vào thị trường
Việt Nam.
Thành lập năm 1993, ANZ là một trong những ngân hàng quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt
Nam. Cho đến nay, ANZ hiện có 10 chi nhánh, văn phòng đại diện cung cấp đầy đủ các dịch vụ
ngân hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng cá nhân, ngân hàng thương mại (phục vụ các doanh
nghiệp vừa và nhỏ) và dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp.
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