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Ngân hàng ANZ nỗ lực giới thiệu dịch vụ Giao dịch Lãi suất
tại Việt nam
ANZ Việt nam vừa hoàn tất cung cấp dịch vụ giao dịch hoán đổi lãi suất trong thời
hạn 3 năm cho một trong số các khách hàng là các doanh nghiệp đa quốc gia của ngân
hàng. Theo giao dịch này, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất đồng Việt nam cố
định so với mức lãi suất Vnibor giao động trên thị trường. Mức lãi suất Vibor ở đây
nghĩa là mức lãi suất tham khảo cho thị trường tiền tệ của Việt nam. Đây là một trong
số các giao dịch hoán đổi lãi suất bằng tiền đồng lần đầu tiên thực hiện tại thị trường
Việt nam. Giao dịch hoán đổi này là một công cụ giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro
từ những dao động của lãi suất.
Mặc dù được Ngân hàng Nhà nước Việt nam cho phép thực hiện giao dịch này từ vài
năm trước đây nhưng những giao dịch hoán đổi lãi suất tiền đồng vẫn còn là một sản
phẩm rất mới trên thị trường tài chính Việt nam.
Được biết ANZ Việt nam là ngân hàng cung cấp các sản phẩm phái sinh và các sản
phẩm của thị trường vốn hàng đầu tại Việt nam cho các khách hàng là các doanh
nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp đa quốc gia.
Tại hầu hết các thị trường phát triển trên thế giới hoán đổi lãi suất là một sản phẩm
thường xuyên được giao dịch giữa các định chế tài chính cũng như giữa các ngân
hàng và khách hàng của mình. Sản phẩm này thu hút sự quan tâm đặc biệt của các
khách hàng doanh nghiệp và định chết tài chính nếu họ có đầu tư hoặc nợ trung và dài
hạn, vì vậy giúp các doanh nghiệp này ổn định thu nhập và chi phí lãi suất.
Hiện nay ở Việt nam, thị trường hoán đổi lãi suất bằng tiền đồng mới chỉ trong giai
đoạn đầu của quá trình phát triển do thị trường Việt nam chưa hình thành một đường
cong lãi suất ổn định cho tiền đồng. Ngoài ra, mức lãi suất tham khảo ngắn hạn
Vnibor chưa phản ánh tốt thực tế thị trường. Thêm vào đó hầu hết các khách hàng tại
Việt nam vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về loại hình sản phẩm này.
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