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ANZ và Vietinbank hoàn tất đợt phát hành trái phiếu
doanh nghiệp đầu tiên trong năm 2012
- Tái khởi động thị trường trái phiếu VNĐ Ngân hàng ANZ Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) vừa thực
hiện thành công đợt I phát hành trái phiếu VNĐ cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam (Vinacomin), chính thức tái khởi động thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt
Nam sau gần 2 năm đóng băng.
ANZ và Vietinbank là Tổ chức đồng tư vấn và đại lý phát hành cho đợt phát hành trái phiếu
VNĐ của Vinacomin. Trên cơ sở xác định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường, ANZ
và Vietinbank đã tư vấn cho Vinacomin phát hành thành công trái phiếu đợt I với tổng khối
lượng 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và lãi suất thả nổi.
Giao dịch thành công lần này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho tập đoàn
Vinacomin huy động vốn lớn từ thị trường trái phiếu trong nước.
Ông Tareq Muhmood, Tổng giám đốc ngân hàng ANZ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh
giá, với uy tín và nhu cầu huy động vốn lớn của Vinacomin, việc sử dụng trái phiếu như là
một trong những kênh huy động vốn trung và dài hạn là bước đi đúng đắn của tập đoàn
trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô đã có nhiều biến chuyển tích cực và thanh khoản tiền đồng
trên thị trường được cải thiện.”
Ông Lê Đức Thọ, Phó tổng giám đốc ngân hàng Vietinbank cho biết: “Việc phát hành thành
công đợt trái phiếu doanh nghiệp lần này thể hiện uy tín của Vinacomin, cũng như các lợi
thế phát triển lâu dài của tập đoàn này, giúp lấy lại niềm tin từ các nhà đầu tư đối với thị
trường vốn có nhiều tiềm năng này. Đây là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư cân nhắc
quay trở lại với kênh đầu tư trái phiếu.”
Ông Muhmood nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng rằng, Vinacomin sẽ trở thành tổ chức phát
hành trái phiếu uy tín thường xuyên không chỉ ở thị trường trong nước mà còn trên thị
trường quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung cho thị trường vốn của Việt Nam.”
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Thông tin dành cho tòa soạn:
Thông tin chung về ANZ
ANZ là một trong những ngân hàng quốc tế lớn nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
ANZ là một trong các ngân hàng an toàn nhất thế giới với mức xếp hạng tín nhiệm AA-/ổn
định (theo Tổ chức Standard & Poor’s).
ANZ là một trong số các ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt nam từ năm
1993. ANZ cung cấp đầy đủ các dịch vụ của một ngân hàng quốc tế ở các mảng Dịch vụ tài
chính doanh nghiệp & các định chế tài chính, Thị trường Vốn, Tài trợ Thương Mại, Dịch vụ
Tài chính cho Doanh nghiệp vừa & nhỏ, Dịch vụ Tài chính cá nhân.
Thông tin chung về Vietinbank
Vietinbank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô mạng lưới, tổng
tài sản, vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng có nhiều kinh
nghiệm trong tư vấn, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, là thành viên của Hiệp hội Trái phiếu
Việt Nam.
Vừa qua, Vietinbank đã tổ chức phát hành thành công trái phiếu ra thị trường quốc tế với
khối lượng 250 triệu USD. Đây là bước đi thể hiện tầm vóc, sự lớn mạnh của một tổ chức tài
chính đầu tiên của Việt Nam bước ra thị trường quốc tế. Vietinbank cũng được các tổ chức
xếp hạng tín nhiệm, tạp chí chuyên ngành của quốc tế đánh giá cao (hệ số tín nhiệm cao
nhất theo định mức quốc gia, nằm trong top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của
Forbes).

