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Giám đốc điều hành Tập đoàn ANZ
Michael Smith thăm Việt nam
8/11/2007- Hôm nay Ngài Michael Smith đã đến Việt nam, đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của
Ngài tới Việt nam kể từ khi chính thức nhận chức Giám đốc điều hành Tập đoàn Ngân hàng hữu
hạn Úc và New Zealand (viết tắt là ANZ) vào ngày 1/10/2007 vừa rồi.
Ngài Michael Smith đã chọn Việt nam là một trong những điểm đến đầu tiên tại châu Á của mình
ngay sau khi nhận chức. Điều này cho thấy tầm quan trọng của thị trường Việt nam đối với chiến
lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn ANZ. Vì thế, tại Việt nam, ANZ là một trong số những
ngân hàng nước ngoài hàng đầu và là đối tác đầu tư chiến lược với Sacombank và Công ty CP
Chứng khoán Sài gòn (SSI).
Trước khi giữ trọng trách tại ANZ, Ngài Michael Smith đã làm việc tại Ngân hàng Hồng kông
Thượng Hải (HSBC) và đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch tập đoàn, Giám đốc điều hành Tập
đoàn và Giám đốc phụ trách toàn cầu Dịch vụ Ngân hàng Thương mại của Tập đoàn HSBC.
Phát biều nhân chuyến đi tới Hà nội này và có buổi gặp gỡ với Đại diện Ngân hàng Nhà nước, SSI
và buổi nói chuyện thân mật với Ban lãnh đạo và nhân viên tại Ngân hàng ANZ, Chi nhánh Hà nội,
Ngài Smith phấn khích cho biết: “Tôi rất vui mừng được có mặt tại đây. Việt nam là một đất nước
tuyệt vời và tôi rất vui được gặp những người Việt nam, các bạn thực sự là những người cởi mở,
thân thiện, chăm chỉ và say mê công việc”.
“Vào năm 1993, ANZ là một trong số những ngân hàng nước ngoài đầu tiên mở chi nhánh tại Việt
nam và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt nam là một trong số các ưu tiên
hàng đầu của tôi. Việt nam sẽ nằm trong số những nền kinh tế quan trọng nhất châu Á và tôi mong
muốn ANZ tiếp tục đóng vai trò tích cực vào quá trình phát triển kinh tế trong tương lai của đất
nước Việt nam và sự phồn vinh của dân tộc này”.
Ngài Smith cho biết thêm “Trọng lực của nền kinh tế thế giới đang ngày càng chuyển dịch sang
châu Á và trong đó có những quốc gia như Việt nam. ANZ đã thiết lập được nền tảng vững chắc tại
Việt nam và tại châu Á nói chung. Tôi dự định sẽ tiếp tục tập trung vào các cơ hội tại châu Á với
mục tiêu đưa ANZ trở thành một định chế tài chính mạnh mẽ hơn tại Việt nam và trong khu vực”.
Trong 5 năm liền, ANZ liên tục được bầu chọn là ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất (Giải
Rồng Vàng, Thời báo Kinh tế Việt nam). ANZ có hai chi nhánh chính tại Hà nội, TP. Hồ Chí Minh
và một Văn phòng đại diện tại Thành phố Cần Thơ. ANZ được coi là ngân hàng nước ngoài có quy
mô lớn nhất tại Việt nam xét về số lượng chi nhánh và văn phòng, các gói dịch vụ và mạng lưới
ATM. ANZ mới ra mắt Dịch vụ Cho vay mua nhà để ở và Vay mua nhà để đầu tư lần đầu tiên vào
tháng 9 năm 2007 và sẽ chính thức cung cấp cho khách hàng dịch vụ Thẻ tín dụng tại Việt nam
vào ngày 15/11/2007 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
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