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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÂN HÀNG SHINHAN ĐƯỢC STANDARD & POOR’S
ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH
- Trong hai năm liên tiếp 2020 và 2021, Ngân hàng Shinahn Việt Nam đã nhận được
đánh giá xếp hạng tín nhiệm ở mức BB (ổn định) trong dài hạn với triển vọng phát
triển bền vững từ Tổ chức Standard & Poor’s
- Một lần nữa khẳng định sự phát triển bền vững và triển vọng tiềm năng của Ngân
hàng Shinhan tại thị trường Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2021 – Ngân hàng TNHH MTV
Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan Việt Nam”) tiếp tục được Tổ chức xếp hạng
tín nhiệm quốc tế Standard & Poor’s (“S&P”) đánh giá xếp hạng tín nhiệm ở mức BB
(ổn định) trong dài hạn.
Theo S&P, việc đánh giá tín nhiệm Ngân hàng Shinhan Việt Nam được S&P xem xét
theo mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam (BB/Ổn định/B). Nếu không bị hạn chế
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).
S&P là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới. Quy trình
đánh giá và xếp hạng hướng đến sự minh bạch và hoạch định hướng phát triển theo
những quy chuẩn của thông lệ quốc tế. Tại S&P, xếp hạng tín dụng là chỉ số thể hiện
quan điểm về rủi ro tín dụng.
Theo đánh giá của S&P, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đóng vai trò không thể thiếu
trong mục tiêu mở rộng kinh doanh trên toàn cầu của Tập đoàn Tài chính Shinhan
(Shinhan Financial Group - SFG), đồng thời giữ vị trí chiến lược quan trọng đối với
SFG trong khoảng thời gian từ 18 – 24 tháng tới. Bên cạnh đó, Ngân hàng Shinhan
Việt Nam còn dẫn dắt chiến lược mở rộng của SFG ở Việt Nam bằng cách phối hợp
với các tổ chức phi ngân hàng ở thị trường này, nhằm tăng cơ hội kinh doanh chéo
sản phẩm. Ngân hàng Shinhan Việt Nam là đơn vị mang đến lợi nhuận từ nước ngoài
lớn nhất cho ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc và là một đơn vị chủ chốt trong SFG.

Trong năm 2020, 16% tổng thu nhập ròng của ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc được tạo
ra từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và khoảng 40% nguồn thu nhập này được
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đóng góp bởi Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, Ngân hàng
Shinhan Việt Nam chưa trả bất cứ khoản cổ tức nào mà sử dụng để tiếp tục tái đầu tư
nhằm phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Tỷ lệ vốn cấp 1 theo quy định của ngân hàng
đạt mức 18,2% tại thời điểm 30/06/2020.
Danh mục rủi ro của ngân hàng giữ ổn định mặc dù các thách thức cho kinh doanh
gây ra bởi đại dịch Covid 19. Nhờ sự quản lý chặt chẽ của Chính phủ trong việc hạn
chế sự lây lan dịch bệnh, kinh tế Việt Nam được dự đoán tăng 10,9 % trong năm
2021.
Theo S&P, các khoản nợ tái cấu trúc do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được ngân
hàng quản lý khá tốt. Phần lớn danh mục cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng chủ
yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất và định hướng xuất khẩu hơn là đầu tư vào xây
dựng, vận chuyển hay du lịch vốn là các ngành chịu ảnh hưởng nặng bởi đại dịch.
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
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. 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 28
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.
Trước đó, vào tháng 11/2020, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã chính thức
hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II sớm trước thời hạn so với quy định của
Ngân hàng Nhà nướ. Đây cũng là cột mốc đánh dấu những bước tiến trong
hoạt động kinh doanh của ngân hàng, khẳng định khả năng, tiềm lực cũng
như sự đặc biệt chú trọng của Ngân hàng Shinhan đối với công tác quản trị
rủi ro.
Đầu năm 2020, Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine
trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam và
ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á
lần thứ hai liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.
Vào tháng 12/2020, Ngân hàng Shinhan được vinh danh trong Top 100
doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020 do do Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì Sự
Phát triển bền vững Việt Nam (“VBCSD”) tổ chức.
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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