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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
CẬP NHẬT: NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM ĐƯỢC
TỔ CHỨC S&P NÂNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM LÊN “BB+”
VỚI TRIỂN VỌNG ỔN ĐỊNH
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2022 – Ngân hàng TNHH MTV
Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan Việt Nam”) được Tổ chức xếp hạng tín
nhiệm quốc tế Standard & Poor’s (“S&P”) nâng hạng tín nhiệm từ mức “BB” lên
mức “BB+” trong dài hạn, với triển vọng “Ổn định”.
Ngày 26/05/2022 vừa qua, S&P một lần nữa công bố nâng xếp hạng tín nhiệm quốc
gia của Việt Nam lên mức (BB+/Ổn định/BB). Đồng thời, S&P cũng nâng xếp hạng
tín nhiệm trong dài hạn của Ngân hàng Shinhan Việt Nam lên mức “BB+” với triển
vọng “Ổn định” vào ngày 27/05/2022. Việc nâng hạng tín nhiệm lần này phản ánh
quan điểm của S&P rằng Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ
trợ nhóm mạnh mẽ hơn sau khi hạng mức tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được
nâng lên. Nếu không bị ràng buộc này, xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Shinhan
Việt Nam sẽ chỉ thấp hơn một bậc so với hồ sơ xếp hạng tín nhiệm (A+) của Tập
đoàn Tài chính Shinhan (SFG).
Theo quan điểm của S&P, triển vọng “Ổn định” của Ngân hàng Shinhan Việt Nam
phản ánh triển vọng chung của quốc gia cũng như Ngân hàng sẽ duy trì tầm quan
trọng chiến lược cao đối với Tập đoàn Tài chính Shinhan (SFG) trong 18-24 tháng
tới.
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VỀ TỔ CHỨC S&P
Standard & Poor's (S&P) là một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Hoa
Kỳ. Đây là một công ty con của McGraw-Hill. S&P là một trong ba cơ quan
xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới. Xếp hạng tín dụng (credit
ratings) của S&P được công bố từ năm 1916, nhằm cung cấp cho các nhà
đầu tư và những người tham gia thị trường trên toàn thế giới những phân
tích độc lập về rủi ro tín dụng. Chỉ số xếp hạng tín dụng (credit ratings) thể
hiện quan điểm của tổ chức này về khả năng và sự sẵn sàng đáp ứng các
điều kiện tài chính một cách đầy đủ và đúng lúc của một doanh nghiệp hay
một quốc gia.
Các chỉ số của S&P được quy thành thứ bậc xếp hạng bằng chữ cái, cao nhất
là AAA, thấp nhất là D, và được đánh giá trong nhiều lĩnh vực như: Xếp
hạng đồng nội tệ và đồng ngoại tệ, xếp hạng tín dụng trong ngắn hạn hay dài
hạn…
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VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng
Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành
viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG
là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của
Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu
tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc
(KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).
Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam
dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 29
năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt
động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp
danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng
thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2020) và
thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam trong ba năm liên
(2020, 2021 và 2022). Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng
làm việc tốt nhất Châu Á ba lần liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.
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Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy
cập:
Website: https://shinhan.com.vn/
Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/
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