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Quý Lãnh đạo các cấp và toàn thể Anh Chị Em CBNV Sacombank thân mến,
Sáu tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế thế giới nói chung tăng trưởng khá yếu. Một
số NHTW trên thế giới đã quyết định áp dụng lãi suất âm như một cách kích thích tăng
trưởng, nhưng vẫn chưa có nhiều cải thiện, thậm chí có hướng tiêu cực hơn. Với độ mở kinh
tế ngày càng sâu rộng, các chỉ số kinh tế Việt Nam hai quý đầu năm cho thấy tốc độ phục hồi
cũng chậm lại rõ nét. GDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt mức +5,52% (thấp hơn so với cùng kỳ
+6,32%); CPI liên tục tăng, 6 tháng đầu năm đã tăng 2,35% so với cuối năm 2015.
Mặc dù kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động của ngành Ngân hàng trong
6 tháng qua được đánh giá là tương đối tích cực. Xu hướng nới lỏng tiền tệ đang được Ngân hàng
Nhà nước thực thi để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế như: chủ động tăng cung tiền hơn 9%, góp phần
tăng huy động nền kinh tế lên 8,8%; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tín dụng tăng 7,16% khi hoạt
động sản xuất - kinh doanh đang được cải thiện. Việc tăng trưởng huy động cao hơn tín dụng này hứa
hẹn đảm bảo lãi suất được duy trì ở mức thấp.
Triển khai theo định hướng chung của ngành Ngân hàng, cũng như bám sát các quan điểm chiến lược
Tăng trưởng an toàn - hiệu quả - bền vững đã đề ra cho lộ trình phát triển đến năm 2020, trong nửa đầu
năm 2016, Sacombank vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá ổn định, đáng khích lệ so với tình hình chung
của ngành. Kết quả này có được là do chúng ta đã tích cực đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, tăng cường cho vay
phân tán, nâng cao chất lượng dịch vụ, chu đáo hơn trong phục vụ khách hàng, cũng như chú trọng đầu tư
cho mảng ngân hàng điện tử... Tất cả những điều trên đã góp phần củng cố cho hình ảnh Sacombank ngày
càng chuyên nghiệp – hiện đại hơn trong lòng khách hàng.
Thay mặt Ban lãnh đạo Ngân hàng, Tôi chân thành gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của toàn thể Anh
Chị Em vì đã nỗ lực phấn đấu trong suốt 6 tháng vừa qua, khi mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức. Một lần nữa, Tôi khẳng định rằng, các Anh Chị Em chính là tài sản quý giá nhất của Ngân hàng
và sự gắn bó của Anh Chị Em chính là sức mạnh to lớn nhất để Sacombank tiếp tục vững bước trên hành trình phát
triển của mình.
Nhận định tình hình nửa năm còn lại, kinh tế toàn cầu vẫn chưa thể lạc quan hơn, kinh tế Việt Nam nói chung và ngành
Ngân hàng chúng ta nói riêng cũng sẽ chịu một số tác động nhất định. Tuy nhiên, nếu các chính sách được thực thi đồng
bộ thì cơ hội tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm vẫn khá tích cực. Do đó, với một nửa chặng đường của năm 2016 vẫn
còn phía trước, Tôi hy vọng các Anh Chị Em sẽ tiếp tục giữ lửa, tiếp tục trau dồi, học hỏi những cách thức làm việc sáng
tạo, những bí quyết bán hàng mới mẻ để cùng hướng tới hoàn thành các mục tiêu chung, hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Kính chúc Quý Lãnh đạo các cấp và toàn thể Anh Chị Em CBNV Sacombank sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
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KINH TẾ VĨ MÔ QUÝ 2/2016:

Một số động lực tăng trưởng chủ chốt năm 2015 đang có
sự suy giảm. Cụ thể: Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng
7,12%, thấp hơn mức tăng 9,09% cùng kỳ năm 2015; kim
ngạch xuất khẩu đạt 82,2 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ
(6 tháng/2015 tăng 9,3%). Xuất siêu 1,5 tỷ USD sau 6 tháng
là kết quả khá bất ngờ khi dự báo năm nay cán cân thương
mại sẽ nghiêng về nhập siêu. Dù vậy, hoạt động xuất khẩu
trong các tháng còn lại dự kiến rất khó tăng mạnh và nhập
siêu tiếp tục qua các tháng.
Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn giữ được
vai trò động lực tăng trưởng với tổng vốn đăng ký cấp mới
và tăng thêm trong 6 tháng đầu năm là 11,28 tỷ USD, tăng
105,4% so với cùng kỳ năm 2015; giải ngân được 7,25 tỷ
USD, tăng 15,1%.

CHỮNG LẠI,

KHÓ ĐẠT MỤC TIÊU
CẢ NĂM
Phòng Kế hoạch

Sự kiện Brexit xảy ra vào cuối
tháng 6 vừa qua có thể sẽ
khiến các vấn đề của kinh tế
thế giới diễn ra theo chiều
hướng thiếu tích cực. Trong
khi đó, kinh tế vĩ mô cơ bản
của Việt Nam được đánh giá
là vẫn chưa vững chắc do
một số ngành, lĩnh vực còn
nhiều khó khăn, khiến mục
tiêu tăng trưởng 6,7% dường
như đang trở nên xa vời. Thực
tế, các tổ chức quốc tế dự
báo chỉ đạt ở mức 5,9-6,2%.
Dù vậy, ngành ngân hàng lại
hoạt động khá ổn định nhờ
các chính sách kịp thời và
hiệu quả của Chính phủ.
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KINH TẾ THẾ GIỚI
Thị trường tài chính thế giới vẫn chưa ngừng biến động kể từ khi nước Anh bỏ phiếu
quyết định rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) vào ngày 24/6/2016 (sự kiện Brexit).
Đến đầu tháng 7, thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm trên 5% (tương đương
mất hơn 2.000 tỷ USD); đồng GBP và EUR liên tục mất giá, có lúc đồng GBP chạm
đáy hơn 30 năm và giảm hơn 13% so với USD; giá dầu và giá hàng hóa nguyên liệu
rớt mạnh trong khi giá vàng liên tục tăng. Trước mắt, FED đã quyết định giữ nguyên
mức lãi suất cho đến khi tác động của Brexit rõ ràng hơn và có thể kiểm soát được.
Quy mô kinh tế của EU giảm đáng kể khi kinh tế Anh chiếm tới 1/6 GDP của toàn
khối, đồng thời nguy cơ bất ổn về chính trị tăng lên với việc một số nước thành viên
khác cũng muốn bỏ phiếu rời khỏi Liên minh. Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản dự
báo sẽ mất 0,5% dưới tác động của Brexit. Riêng Trung Quốc, dù việc vận dụng quỹ
dự trữ ngoại tệ khổng lồ chưa ngăn được sự giảm giá của đồng CNY, song Bắc Kinh
vẫn kỳ vọng đồng CNY sẽ tăng cường vị thế quốc tế khi đồng GBP yếu đi. Nhìn chung,
dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới hạ xuống 2,4% (từ mức 2,9%) của WB trước cuộc
bỏ phiếu Brexit có thể vẫn còn khá cao và sẽ còn được điều chỉnh tiếp tục.
KINH TẾ VIỆT NAM
Kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu không mấy lạc quan sau nửa đầu năm
2016. Tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng chỉ đạt 5,52% (Q.1 tăng 5,48%; Q.2 tăng
5,55%), tuy cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2012-2014 nhưng đã chững
lại so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do sự suy giảm của ngành nông
nghiệp (giảm 0,78%, cùng kỳ tăng 1,90%) và khai khoáng (giảm 2,2%, cùng kỳ tăng
8,18%), cũng như tổng cầu cải thiện chậm.

Tăng trưởng GDP theo quý 2015-2016

Tăng trưởng GDP 6T GĐ 2012-2016

Tổng cầu nền kinh tế cải thiện chậm khi chỉ số giá tiêu dùng
(CPI) tháng 6 tăng 2,35% so với tháng 12/2015, bình quân
mỗi tháng tăng 0,39%, chủ yếu do giá dịch vụ y tế, thuốc và
giáo dục tăng mạnh. Tuy nhiên, giá xăng dầu giảm 21,07%,
tác động rõ rệt đến chỉ số giá nhóm giao thông 6 tháng đầu
năm 2016 (giảm 9,37% so với cùng kỳ năm trước), khiến
CPI chung giảm 0,85%.
Nhìn chung, về dài hạn, kinh tế Việt Nam vẫn trong xu
hướng tăng trưởng; tuy nhiên, tăng trưởng ngắn hạn được
nhận định là đang suy giảm do chịu tác động của các yếu tố
chu kỳ kinh tế và sự chững lại của tổng cung.
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Trong 6 tháng đầu năm 2016, nhờ các chính sách linh hoạt
và kịp thời của NHNN, thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam
tương đối ổn định bất chấp các biến động trên thế giới. Cụ
thể, trong 6 tháng đầu năm, NHNN đã tiến hành mua vào 8
tỷ USD, nâng mức cung tiền lên 8,07% (cùng kỳ năm trước
tăng 5,09%). So với đầu năm, huy động vốn của hệ thống
tăng 8,8% (cùng kỳ năm trước tăng 4,74%), tín dụng tăng
7,16% (cùng kỳ năm trước tăng 7,08%).

Nguồn: TCTK, Sacombank
Tăng trưởng huy động và tín dụng 6 tháng đầu năm

Hiện nay, mặt bằng LS huy động đã cao hơn so với năm
2015, thậm chí tại các NH nhỏ, từ giữa tháng 6, LS huy động
trung dài hạn đã tăng 0,7%/năm so với đầu năm. Trong khi
đó, LS cho vay bình quân cuối tháng 5 giảm 0,08%, là mức
thấp nhất trong năm và đã giảm 0,3% so với đầu năm. Tuy
nhiên, trước tình hình LS huy động có dấu hiệu tiếp tục xu
hướng tăng và nhu cầu vay vốn tín dụng tăng cao cuối năm,
khả năng giảm LS trong thời gian tới là rất thấp. NHNN đã
chọn chính sách nới lỏng tiền tệ chủ động để vừa hỗ trợ công
cuộc giảm LS, đồng thời hỗ trợ chính sách tài khóa.
Sau giai đoạn biến động mạnh vào đầu năm, tỷ giá có xu
hướng duy trì ổn định ở mức thấp quanh 22.300 VND/USD.
Cơ chế điều hành mới thông qua tỷ giá trung tâm ngày càng
phản ánh sát hơn diễn biến của thị trường ngoại tệ trong
nước và quốc tế. Nguồn dự trữ ngoại hối hiện đạt khoảng 38
tỷ USD, đủ khả năng can thiệp khi thị trường biến động. Đặc
biệt sau sự kiện Brexit vừa qua, NHNN đã thực hiện tốt vai
trò điều tiết nên tỷ giá không xảy ra biến động quá lớn và kéo
dài. Ngược lại, giá vàng đang giao dịch quanh mức 33-34
triệu đồng/lượng đã tăng vọt, đạt đỉnh 40 triệu đồng/lượng
vào ngày 06/7, đi theo diễn biến giá vàng thế giới chạm mốc
1.375 USD/oz – cao nhất kể từ tháng 3/2014.

DỰ BÁO
Tác động của Brexit sẽ còn tiếp tục và kéo dài trong vài năm tới, đặc biệt ảnh
hưởng đến hoạt động tài chính – thương mại toàn cầu trong thời gian còn lại
của năm. Một cách tất yếu, triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ bớt lạc
quan và chờ đón những báo cáo hạ dự báo tăng trưởng sau khi các tổ chức
quốc tế xem xét, đánh giá đầy đủ hơn thiệt hại do Brexit đem lại.
Hoạt động ngành NH dự kiến không có biến động lớn, song lãi suất thực tế
vẫn còn là một ẩn số khó dự báo trong khi chủ trương của Chính phủ là kéo
giảm mặt bằng lãi suất. UBGSTCQG dự báo lãi suất 6 tháng cuối năm 2016
tiếp tục tăng, chủ yếu ở huy động trung và dài hạn tại các NH nhỏ. Riêng thị
trường vàng và ngoại hối được kiểm soát hiệu quả, dù giá vàng sẽ cao hơn
những tháng đầu năm do ảnh hưởng của thị trường thế giới.
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Doanh số thị trường LNH thể hiện xu hướng giảm trong quý 2
từ đỉnh tháng 3 năm 2016 phản ánh tình trạng thanh khoản
dồi dào của thị trường LNH. Tương tự, khối lượng OMO phát
hành giảm mạnh trong quý 2 thể hiện tình trạng “thừa tiền”
trên thị trường, trong đó tháng 5 và tháng 6 hầu như không
phát sinh giao dịch.

MỘT VÒNG

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ: THANH KHOẢN
TIẾP TỤC TĂNG, LÃI SUẤT GIẢM

THỊ TRƯỜNG
P. Kinh doanh vốn & P. Kinh doanh ngoại hối

V

ới đà ổn định trong 6 tháng qua, tỷ giá sẽ có xu hướng tiếp tục ổn định ở biên độ từ 22.300
đến 22.500 trong quý 3 sắp tới khi nguồn cung USD dồi dào từ dòng vốn đầu tư trực tiếp
FDI mặc dù cán cân thương mại ở tình trạng nhập siêu nhẹ trong 2 tháng gần đây.

THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG BIẾN ĐỘNG MẠNH
Thị trường liên ngân hàng (LNH) tiếp tục biến động theo xu
hướng lãi suất giảm mạnh, thanh khoản VND khá dồi dào trong
quý 2/2016. Đặc biệt vào giữa tháng 5, lãi suất giao dịch giảm
xuống rất sâu - ở mức thấp kỷ lục trong vòng 10 năm qua, lãi
suất theo đó lần lượt như sau: Kỳ hạn qua đêm (ON) 0,6%/năm,
kỳ hạn 1 tuần 0,8%/năm và tiếp tục duy trì mức thấp 1-2%/
năm ở kỳ hạn ON-1w cho đến nay. Lãi suất duy trì ở mức thấp
do việc điều hành chính sách thống nhất ổn định lãi suất hỗ trợ
phát triển nền kinh tế, điều hành linh hoạt kịp thời của các cơ
quan Nhà nước, Chính phủ và cùng với động thái trì hoãn tăng
lãi suất USD của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong thời gian
qua, đã giảm áp lực tăng tỷ giá USD và phá giá đối với VND.
Điển hình trong tháng 5 và tháng 6, NHNN cũng đã phát hành
thành công 50.693 tỷ đồng tín phiếu NHNN nhằm ổn định tỷ
giá trên thị trường.
Lãi suất liên ngân hàng 2016 (VND)

Biến động lãi suất TPCP

Thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) cả sơ cấp và thứ cấp
đang tiếp tục trên đà hồi phục. Đối với thị trường sơ cấp, Kho
bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành thành công 114.360 tỷ
đồng trong quý 2, vượt kế hoạch quý (80.000 tỷ đồng) và tăng
55% so với quý 1 (73.366 tỷ đồng). Tổng khối lượng phát
hành lũy kế 6 tháng đạt 187.725 tỷ đồng chiếm 75,1% so với
tổng kế hoạch phát hành cả năm (250.000 tỷ đồng).
Thị trường thứ cấp cũng ghi nhận doanh số giao dịch tăng
mạnh hơn, đặc biệt trong tháng 5 và tháng 6 với hơn 82.000
tỷ đồng, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2015 và cũng phản

ánh đúng với thời điểm khi thị trường đang ở mức dồi dào
thanh khoản, lãi suất LNH thấp thì TPCP sẽ là kênh đầu tư
hấp dẫn đối với các TCTD để tận dụng ưu thế chênh lệch lãi
suất (run gap) và hưởng chênh lệch giá khi lãi suất đang trong
xu hướng giảm. Theo đó, lãi suất TPCP cũng tiếp tục giảm khá
mạnh trong quý 2 vào khoảng 30-50 điểm ở các kỳ hạn dưới
5 năm, cụ thể xuống các mức 4,30% kỳ hạn 1 năm, 4,75%
kỳ hạn 2 năm, 5,30% kỳ hạn 3 năm và 6,05% kỳ hạn 5 năm.
Quý 2 tiếp tục ghi nhận khối lượng giao dịch khá mạnh từ các
nhà đầu tư nước ngoài khi nhóm này mua vào 21.113 tỷ đồng
và bán ra 13.640 tỷ đồng, tức tổng mua ròng 7.473 tỷ đồng.
Đáng lưu ý là khối lượng mua ròng bắt đầu tăng đột biến vào
cuối tháng 5 khi Thông tư 06 chính thức được ban hành theo
đó sẽ cho phép tăng hạn mức đầu tư vào TPCP đối với khối
Ngân hàng Thương mại Nhà nước và đặc biệt là Chi nhánh
Ngân hàng nước ngoài. Việc nâng hạn mức đầu tư TPCP cho
hệ thống TCTD phát tín hiệu tốt cho thị trường và củng cố niềm
tin cho nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

TỶ GIÁ USD/VND:
TIẾP TỤC ĐÀ ỔN ĐỊNH VỚI NHIỀU YẾU TỐ THUẬN LỢI

- Cán cân thương mại có thặng dư, cụ thể 6 tháng đầu năm
xuất siêu đạt 1,5 tỷ USD (theo Tổng Cục Thống kê);

Tỷ giá USD/VND 6 tháng đầu năm diễn ra rất ổn định, VND
tăng giá 0,8% so với USD nhờ vào các yếu tố chính sau:
- NHNN áp dụng chính sách tỷ giá trung tâm (được tính dựa
trên biến động trong ngày của tỷ giá USD/VND và các đồng
tiền khác như EUR, JPY, KRW, THB, SGD, CNY, TWD; tình
hình cán cân thương mại) góp phần triệt tiêu kỳ vọng VND
phá giá mạnh của thị trường;

- Dòng tiền đầu tư trực tiếp về mạnh, 6 tháng giải ngân 7,2
tỷ USD;

Diễn biến tỷ giá USD/VND và VND INDEX
(theo biến động các cặp đồng tiền chính so với VND)

- Dự báo FED tăng lãi suất 4 lần trong năm nay nhưng đến nay
FED vẫn giữ nguyên mức lãi suất của năm ngoái;
- CNY ổn định;
- Giá vàng thế giới duy trì cao hơn giá vàng Việt Nam trong thời
gian gần đây nên không tạo bất kỳ đột biến xấu nào đến thị
trường ngoại tệ;
- Trạng thái tích lũy ngoại tệ của các thành phần tham gia thị
trường tiền tệ Việt Nam duy trì ở mức ổn định nên không tạo
ra áp lực đến cầu USD trong tương lai.
Với đà ổn định trong 6 tháng qua, tỷ giá sẽ có xu hướng tiếp tục
ổn định ở biên độ từ 22.300 đến 22.500 trong quý 3 sắp tới
khi nguồn cung USD dồi dào từ dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI
mặc dù cán cân thương mại ở tình trạng nhập siêu nhẹ trong
2 tháng gần đây. Ngoài ra, thị trường vàng ổn định không tạo
tâm lý sốt lên nhu cầu tích trữ ngoại tệ ở khu vực dân cư. Bên
cạnh đó, tác động của CNY hiện tại chưa thực sự rõ nét lên giá
trị của VND.

Nguồn: HNX, VBMA

Tình hình giao dịch của NĐT nước ngoài 2016

Nguồn: HNX

Nội dung của bản tin thuộc về Sacombank. Tài liệu chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích thông tin và chỉ sử dụng cho
mục đích khác khi có sự chấp thuận của Sacombank. Các thông tin được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và chỉ là thông
tin tham khảo chứ không phải là lời khuyên cho hoạt động mua, bán và đầu tư.
Nguồn: Sacombank
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DIỄN BIẾN

Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 6,
VN-Index đạt 632 điểm – tăng 53 điểm
(tăng 9,2%) so đầu năm, thanh khoản
tăng 24% so cùng kỳ. Trong khi đó, HNXIndex đạt 85 điểm – tăng 5 điểm (tăng
6%) so đầu năm và thanh khoản ở mức
tương đương so cùng kỳ năm trước.

CỔ PHIẾU STB

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Phòng Kế hoạch
THÔNG TIN CỔ PHIẾU
Biên độ giá 6 tháng
Số CP lưu hành
Vốn hóa (30/6/2016)

10.000 – 12.800

EPS

148

P/B

0,82

Beta

1,05
12%

1.803.653.429

BV

13.833

ROA

0,14%

Cổ tức 2014

20.381,28 tỷ đồng

P/E

76,5

ROE

1,96%

KL GD BQ 6 tháng

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch từ 01/7/2015 – 30/6/2016

T

886.173

Nguồn: HSX, Sacombank

TCK Việt Nam 6 tháng đầu năm ghi nhận những chuyển biến
tích cực cả về điểm số và thanh khoản. Dù trong tháng 1, ảnh
hưởng từ sự tụt dốc của TTCK Trung Quốc khiến các chỉ số giảm
khá sâu, nhưng sau đó đã nhanh chóng hồi phục và duy trì xu hướng
uptrend qua các tháng. Tâm điểm của thị trường trong thời gian qua
là nhóm Large Cap khi các cổ phiếu nhóm này thường xuyên là trụ
cột dẫn dắt đà tăng cũng như nâng đỡ các chỉ số khi áp lực bán tăng
mạnh. Trong tháng 4, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VNM, VCB,
GAS… thay nhau tăng điểm cùng với giao dịch tại nhóm cổ phiếu đầu
cơ sôi động hơn đã giúp chỉ số thị trường tăng mạnh, dù xen kẽ là
những phiên điều chỉnh do áp lực chốt lời xuất hiện khá nhanh và các
thông tin tiêu cực về giá dầu thế giới vào giữa tháng.
Bước sang tháng 5, sự hồi phục mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu ngành
Ngân hàng và đà tăng vững vàng của các cổ phiếu trụ cột tạo điều
kiện cho thị trường có nhiều phiên tăng điểm ấn tượng. Khi mức sinh
lời đã đạt mức cao tại các mã bluechips thì tất yếu lực bán bắt đầu
tăng mạnh, kéo giảm các chỉ số thị trường. Nhờ vào sự hỗ trợ từ khối
ngoại khi các NĐT nước ngoài liên tục mua ròng và áp lực chốt lời chỉ
xoay vòng trên từng mã trong nhóm Large Cap nên đà giảm không
quá mạnh, hạn chế tâm lý lo ngại của NĐT. Thêm vào đó, dòng tiền
cũng dần chuyển sang nhóm Mid Cap và các cổ phiều đầu cơ nên thị
trường nhanh chóng tăng điểm trở lại và sắc xanh lan rộng trên nhiều
mã trong tuần đầu tháng 6. Tuy nhiên, những thông tin về việc: (i) khả
năng FED tăng lãi suất; (ii) khối ngoại bán mạnh do hoạt động tái cơ
cấu của các quỹ ETFs; (iii) đặc biệt là sự kiện Brexit (đa số người dân
Anh bỏ phiếu để nước này rời EU) đã tác động tiêu cực đến tâm lý của
NĐT, dẫn đến tình trạng bán tháo trên diện rộng. Ngay sau đó, dòng
tiền bắt đáy đã hoạt động tích cực góp phần thu hẹp đà giảm của các
chỉ số, đồng thời các mã bluechips dẫn dắt cũng phục hồi mạnh mẽ
giúp sắc xanh xuất hiện trở lại.
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Cổ phiếu Sacombank – STB đóng
cửa phiên giao dịch ngày 30/6 ở mức
11.300 đồng/cổ phiếu – giảm 1.800
đồng (giảm 13,7%) so đầu năm nhưng
tăng 1.000 đồng so cuối quý 1. Nhìn
chung, xu hướng chung của cổ phiếu STB
trong 6 tháng đầu năm khá sát so với các
cổ phiếu ngân hàng niêm yết khác. Sau
khi giảm trong tháng 1 do tác động chung
của thị trường, cổ phiếu STB chủ yếu đi
ngang và giao dịch quanh mức từ 10.000
– 11.000 đồng/cổ phiếu dù thị trường
tăng khá tốt. Điều này bắt nguồn từ tâm
lý e ngại của NĐT đối với những khó khăn
của Sacombank trong giai đoạn đầu sau
sáp nhập được thể hiện qua kết quả kinh
doanh quý 4/2015 cũng như quý 1/2016.
Dù sang quý 2, giao dịch của STB trên thị
trường sôi động hơn khi thanh khoản đạt
bình quân trên 1,1 triệu cổ phiếu/phiên –
tăng 71% so quý trước và tăng 14% so
bình quân năm 2015 – nhưng về giá thì

chưa có nhiều chuyển biến đáng kể. Chỉ
khi nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng có
sự phục hồi mạnh vào đầu tháng 5 thì
giá của STB mới bật tăng mạnh lên mức
12.700 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên
ngày 17/5, sau đó giảm nhẹ về giao dịch
quanh mốc 11.500 đồng/cổ phiếu trong
thời gian còn lại của tháng 6.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, bên cạnh
việc duy trì ổn định mọi mặt hoạt động
kinh doanh, Sacombank tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện công tác tái cơ cấu theo
lộ trình tại Đề án sáp nhập. Một mặt,
Ngân hàng tập trung nguồn lực tài chính
để xử lý những vấn đề tồn tại trước và
sau khi sáp nhập, dẫn đến hiệu quả hoạt
động sau cùng có sự giảm sút so với cùng
kỳ. Mặt khác, công tác rà soát, tái bố trí
các điểm giao dịch cũng được triển khai
nhanh chóng nhằm tranh thủ phát huy
lợi thế mạng lưới. Cụ thể đến cuối tháng
6, Sacombank đã di dời, sắp xếp lại được
37 điểm giao dịch, nhờ đó công tác chăm
sóc và phát triển hệ khách hàng được tốt
hơn và tạo điều kiện thuận lợi giúp hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng tiếp tục
duy trì đà tăng trưởng ổn định, với huy
động từ TCKT&DC tăng 7,2% và cho vay
khách hàng tăng 7,3% so với đầu năm.

Dù vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn
trong ngắn hạn, nhưng với những thành
quả được duy trì trong thời gian qua,
Sacombank đã vinh dự được các cơ
quan, tổ chức trong và ngoài nước trao
tặng những giải thưởng tiêu biểu như:
Thương hiệu uy tín, chất lượng APEC
2015; Thương hiệu tiêu biểu – Typical
Brand 2016; Thương hiệu mạnh Việt
Nam 2016; Top 40 thương hiệu giá trị
nhất Việt Nam; Top 10 Thương hiệu –
Sản phẩm/Dịch vụ nổi tiếng ASEAN 2016
và Ngân hàng có dịch vụ ngân hàng trực
tuyến tốt nhất 2016 do Tạp chí Retail
Banker International (Anh) trao tặng. Các
giải thưởng này được bình chọn căn cứ
vào đánh giá của các cơ quan/tổ chức về
chất lượng SPDV, công tác hỗ trợ và chăm
sóc người tiêu dùng, mức độ tín nhiệm,
thị phần… của Ngân hàng. Điều này cho
thấy uy tín thương hiệu của Sacombank
đang ngày càng được nâng cao tại Việt
Nam cũng như đấu trường khu vực và
quốc tế.

Nhìn chung, dù vẫn đạt nhiều
kết quả khả quan trong hoạt
động kinh doanh, nhưng không
thể phủ nhận Sacombank vẫn
đang đối mặt với khá nhiều khó
khăn trong giai đoạn hậu sáp
nhập, đặc biệt là tốc độ tăng
trưởng thu nhập có phần giảm
sút. Trong bối cảnh nguồn lực
đầu tư vào TTCK không còn dồi
dào như trước và tâm lý chủ đạo
trên thị trường vẫn là trading
ngắn hạn, thì thực tế không có
nhiều NĐT lựa chọn STB cho
danh mục đầu tư của mình. Tuy
nhiên, với các thế mạnh sẵn có
trong lĩnh vực bán lẻ cộng với
các lợi thế có được do yếu tố sáp
nhập thì tin rằng Sacombank sẽ
sớm vượt qua những khó khăn
trước mắt và bứt phá mạnh mẽ
trở lại. Do đó, khuyến nghị các
NĐT cần theo dõi sát sao những
diễn biến của cổ phiếu STB trong
thời gian tới để có quyết định
kịp thời, nhằm tối đa hóa giá trị
thặng dư mang lại cho danh mục
đầu tư của mình.
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Nhờ vào nhiều yếu tố, bán
lẻ đang trở thành mảng kinh
doanh quan trọng của ngành
ngân hàng với tiềm năng phát
triển lớn. Theo các báo cáo
mới nhất từ những tổ chức,
cơ quan nghiên cứu hàng đầu
thế giới, ngân hàng bán lẻ
cũng là xu hướng phát triển
chung của ngành tài chính
toàn cầu.
NGÔ MINH TRÍ
Cố vấn truyền thông Sacombank

LƯƠNG DUYÊN NGÂN HÀNG VỚI
CÔNG NGHỆ
Đầu năm nay, Công ty nghiên cứu The
Financial Brand công bố báo cáo về xu
hướng của ngành ngân hàng dựa trên cuộc
khảo sát, lấy ý kiến từ 100 chuyên gia, các
nhà lãnh đạo ngân hàng toàn cầu. Báo cáo
cho thấy mảng bán lẻ sẽ đóng vai trò cực
kỳ quan trọng trong ngành tài chính nói
chung và ngân hàng nói riêng. Bên cạnh
đó, phần báo cáo về xu hướng của ngân
hàng bán lẻ, cũng do The Financial Brand
thực hiện, đã chỉ ra nhiều điều kiện thuận
lợi để mảng này phát triển mạnh. Nhất là
trong bối cảnh bùng nổ các nền tảng công
nghệ để phát triển những phương tiện
thanh toán cá nhân qua thiết bị di động,
internet…
Điển hình là sự gắn kết ngày càng sâu
rộng giữa các ngân hàng, định chế tài
chính với những công ty công nghệ. Các
thành tựu công nghệ đã mở ra nhiều
phương tiện thanh toán đơn giản, nhanh
chóng và có thể thực hiện mọi lúc mọi
nơi. Nếu như thẻ ATM và thẻ tín dụng
được xem là một cuộc cách mạng trong
việc chi trả khi mua hàng thì giờ đây,
những đại gia công nghệ như Samsung,
Apple lại tung ra thêm những phương
tiện hiện đại hơn như Samsung Pay,
Apple Pay không chỉ cho phép thanh
toán thông qua điện thoại di động thông
minh (smartphone) mà cả đồng hồ thông
minh (smartwatch). Tương tự, hàng loạt
các công ty công nghệ khác cũng tung ra
nhiều phương tiện thanh toán trực tuyến
toàn cầu như Paypal. Để phát triển các
dịch vụ như thế đến với khách hàng, các
công ty công nghệ cần tiếp cận cơ sở
khách hàng mà ngành ngân hàng đang sở
hữu. Ngược lại, các ngân hàng cũng cần
nâng cấp ứng dụng công nghệ để tăng
cường tiện ích cho khách hàng. Nhu cầu
của cả hai phía chính là lý do để ngành
ngân hàng và giới công nghệ ngày càng
gắn kết hơn, tạo nên tác động tương hỗ
để thúc đẩy ngành ngân hàng bán lẻ.
TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ
Tại Việt Nam, công nghệ cũng phát triển
vô cùng mạnh mẽ và gần như không còn
độ trễ so với các nước phát triển về việc
sử dụng phương tiện, ứng dụng công nghệ
thông tin mới. Cuối năm 2015, Tổ chức
thống kê số liệu internet quốc tế công bố
số liệu tính đến hết tháng 6/2015, Việt
Nam có khoảng 45,5 triệu người dùng
internet, tương đương 48% dân số. Con
số 45,5 triệu người dùng internet đưa
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Việt Nam trở thành quốc gia xếp thứ 6
tại châu Á, thứ 17 trên thế giới xét về số
lượng người dùng internet.
Ưu thế này đã góp phần lớn vào sự phát
triển của thương mại điện tử. Đến nay, mô
hình bán lẻ trực tuyến nói riêng và thương
mại điện tử nói chung đang thực sự bùng
nổ tại Việt Nam với sự hiện diện của nhiều
tên tuổi như: Tiki, Lazada, Zalora… Thậm
chí những tên tuổi lớn như Alibaba cũng
đang thâm nhập thị trường Việt Nam.

Năm 2013, Công ty tư
vấn McKinsey (Mỹ) từng
đưa ra báo cáo về thị
trường ngân hàng bán lẻ
ở châu Á với dự báo sẽ
phát triển bùng nổ. Theo
báo cáo, thị trường ngân
hàng bán lẻ ở châu Á sẽ
tăng trưởng trung bình
9% mỗi năm, ước đạt
doanh thu vượt mốc 900
tỷ USD vào năm 2020.
Không chỉ các hệ thống bán lẻ trực tuyến
quy mô lớn, mà những mô hình bán lẻ,
giao dịch trực tuyến kiểu “hộ kinh doanh”
cũng có cơ hội phát triển mạnh ở nước ta.
Đó là nhờ vào một “hệ sinh thái” với đầy
đủ các thành phần của một chuỗi giá trị
cung cấp nền tảng cho việc kinh doanh
nhỏ lẻ qua mạng đang hình thành tại Việt
Nam. Cụ thể là: phần mềm quản lý bán
hàng thì có KiotViet; dịch vụ xây dựng
website bán hàng và quản trị website thì
có Haravan; phần mềm quản lý nghiệp
vụ kinh doanh nhà hàng, quán nước thì
có iPos.vn; phần mềm quản lý chăm
sóc khách hàng thì có IZIHELP; dịch vụ
công nghệ tiếp thị liên kết sản phẩm dịch
vụ nội dung số trên thiết bị di động thì
có Eway; giao nhận vận chuyển thì có
Giaohangnhanh.vn… “Hệ sinh thái” này
giúp cho việc khởi động kinh doanh trực
tuyến hoặc nâng cấp sự chuyên nghiệp,
hiện đại hóa mô hình kinh doanh hộ gia
đình truyền thống lên tầm cao mới, cho
phép tiếp cận khách hàng ở nhiều nơi.
Khi đó, việc thanh toán lại đòi hỏi tầm
mức tương ứng, nên vai trò của ngành
ngân hàng cũng rất quan trọng. Đó chính
là một cơ sở quan trọng để mảng ngân

hàng bán lẻ có cơ hội rộng mở hơn nữa.
Tất cả sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn
khi Việt Nam đang được đánh giá là
nước có dân số trẻ, năng động. Theo kết
quả nghiên cứu do Công ty Cimigo Việt
Nam công bố hồi đầu năm nay, hết năm
2015, cả nước có hơn 50.000 website
bán hàng trực tuyến. Về phương tiện
thanh toán thì có hơn 20 phương tiện
thanh toán điện tử.
Về tổng quan thị trường phân phối, mô hình
hiện đại đang ngày càng phát triển, lấn lướt
mạnh mẽ kiểu phân phối truyền thống. Dễ
hiểu hơn đó là sự mở rộng không ngừng của
các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích để
tăng cao thị phần so với các cửa hàng tạp
hóa, chợ truyền thống… Đầu tháng 7/2016,
Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức
tọa đàm “Giải pháp giúp doanh nghiệp có
thị trường bán lẻ” tại TP.HCM với sự tham
gia của hơn 200 doanh nghiệp, lãnh đạo
Bộ Công thương, Cục Thuế, Cục Hải quan
TP.HCM… Tại đây, đại diện Bộ Công thương
cho biết VN nằm trong Top 30 thị trường bán
lẻ hấp dẫn của thế giới. Theo quy hoạch đến
năm 2020, cả nước sẽ có khoảng 1.200
- 1.500 siêu thị, 180 trung tâm thương
mại và 157 trung tâm mua sắm. Thực tế,
bên cạnh siêu thị, đến nay các chuỗi cửa
hàng tiện ích như FamilyMart, B’s mart,
Shop&Go, Circle K… đang phát triển mạnh
mẽ, xuất hiện ở hầu hết các thành phố lớn.
Tất cả báo hiệu một sự chuyển mình, hiện
đại nhanh chóng của thị trường bán lẻ ước
tính lên đến 180 tỷ USD của Việt Nam. Khi
hệ thống bán lẻ chuyển mình hiện đại hơn
thì cũng tăng cường hình thức thanh toán,
không còn giới hạn trong thanh toán tiền
mặt kiểu truyền thống.
Việc thanh toán trực tuyến cũng được
nhân rộng ở hầu hết các lĩnh vực như:
mua vé máy bay, mua vé xem phim, vé
xem các sự kiện thể thao… Không chỉ
những thay đổi của thị trường bán lẻ,
tiêu dùng mà các hoạt động khác cũng
dần giảm thiểu tiền mặt. Giờ đây, việc
đóng tiền điện, nước, cước phí điện thoại,
internet, truyền hình cáp… đều có thể
thanh toán qua ngân hàng để giảm thiểu
thời gian của khách hàng.
Chính vì thế, không quá khó hiểu khi số
lượng thẻ ngân hàng tại Việt Nam tăng từ
mức 86,21 triệu thẻ trong quý 1/2015
lên 101,94 triệu thẻ trong quý 1/2016,
theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước.
Mức tăng này tương đương với tỷ lệ tăng
trưởng hơn 18% trong năm qua. Vì thế,
một vận hội mới đang mở ra cho mảng
ngân hàng bán lẻ tại nước ta.
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SACOMBANK
6 THÁNG
ĐẦU NĂM 2016

TĂNG

TRƯỞNG
ỔN ĐỊNH

Tổng tài sản tăng cả chất và lượng
Tổng tài sản (TTS) đạt 309.600 tỷ
đồng, tăng 6,5% so đầu năm, đạt
56,9% kế hoạch tăng trưởng (KHTT).
Sacombank tiếp tục tăng cường nâng
cao chất lượng tài sản có sinh lời, tăng
8% so đầu năm, chiếm tỷ trọng 82,6%/
TTS (tăng 1,2% tỷ trọng so đầu năm).
Trong đó, cho vay chiếm tỷ trọng lớn
(75,8%/TTS).

Vốn huy động tăng trưởng
mạnh mẽ
6 tháng đầu năm, mặc dù mặt bằng lãi
suất (LS) huy động (HĐ) tại các đơn vị
Sacombank mới được kéo giảm đồng
loạt về khung LS chung (từ mức LS bình
quân 6,3%/năm xuống còn 5,92%/
năm) nhưng huy động toàn ngân hàng
vẫn đạt mức khá cao.
Nguồn vốn HĐ toàn ngân hàng đạt
282.691 tỷ đồng, tăng 6,8% so đầu
năm (chủ yếu tăng từ TCKT&DC, tăng
18.589 tỷ, tương đương 7,2%), hoàn
thành 58,9%KHTT, nâng tỷ trọng từ
91% lên 91,3% trong TTS. HĐ Tổ
chức kinh tế và dân cư (TCKT&DC)
đạt 278.017 tỷ, tăng 7,2% so đầu
năm, hoàn thành 57,9%KHTT, chiếm
tỷ trọng 98,3% tổng nguồn huy động.
Cơ cấu huy động tập trung chủ yếu ở
đối tượng khách hàng cá nhân, tiền gửi
VND và tiền gửi có kỳ hạn:
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Nhằm kích thích tăng trưởng tín dụng
phù hợp với định hướng của chính phủ và
NHNN, Sacombank đã triển khai 13 gói
cho vay ưu đãi trị giá khoảng 39.000 tỷ
đồng và 100 triệu USD dành cho khách
hàng cá nhân và doanh nghiệp SMEs
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả
nước. Đến nay đã giải ngân được gần 75%
hạn mức.

- HĐ VND tăng 8,5% so đầu năm,
chiếm tỷ trọng 96,4% (tăng 1,2%).
HĐ USD giảm 26,8% so đầu năm
(do trần LS huy động USD bằng 0%).
- HĐ mảng cá nhân tăng 7,1% so
đầu năm, chiếm tỷ trọng 87,6%
(giảm 0,1%)
- HĐ mảng doanh nghiệp (DN) tăng 7,7%
so đầu năm, chiếm tỷ trọng 12,4%.

thu hồi luỹ kế kể từ khi bán nợ VAMC
là 1.340 tỷ đồng. Đến 30/6/2016, tỷ lệ
nợ xấu là 2,8%.

Hoạt động dịch vụ ngày càng
được cải tiến, đạt hiệu quả cao
Với danh mục sản phẩm dịch vụ đa
dạng, tiện ích nổi trội, được triển khai
trên nền tảng công nghệ hiện đại,
Sacombank tiếp tục tăng tỷ trọng nguồn
thu từ dịch vụ mảng bán lẻ. Thu dịch vụ
(bao gồm thu bảo lãnh) đạt 48,2%KH,
tăng 21,3% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng
19,1% trên tổng thu nhập (tăng 7,4%
tỷ trọng so năm 2015).

Dư nợ toàn NH đạt 210.976 tỷ đồng, tăng
7,8% so đầu năm, đạt 60,8%KHTT; Trong
đó, CV khách hàng đạt 193.730 tỷ đồng,
tăng 7,3% so đầu năm, đạt 45,9%KHTT.
CV tăng chủ yếu VND, trung dài hạn của
khách hàng cá nhân. Tỷ trọng cho vay
VND chiếm 96,1%, trung dài hạn chiếm
63%, cho vay cá nhân chiếm 50,4%.
• Ngân hàng điện tử: tổng số lượng
user IB thanh toán đạt 270.766
user (trong đó, user đã đăng nhập
tăng thêm 86.916 user (63,8%KH),
số lượt ủy thác thanh toán hóa đơn
thành công tăng thêm 667.931
(47,5%KH). Thu thuần từ dịch vụ
NHĐT đạt 34,3 tỷ đồng (57,1%KH),
tăng 152,6% so cùng kỳ;

- CV khách hàng CN tăng 10,7% so
đầu năm, chiếm tỷ trọng 50,4% (tăng
1,6%). CV khách hàng DN tăng 4%
so đầu năm, chiếm tỷ trọng 49,6%.

- Tiền gửi không kỳ hạn tăng 11,2%
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Cho vay theo sát tiến độ kế hoạch

- CV bằng VND tăng 7,8% so đầu năm,
chiếm tỷ trọng 96,1% (tăng 0,4%).
CV bằng USD giảm 4,3% so đầu năm.

P. Kế hoạch

tháng đầu năm 2016, hoạt động kinh doanh của Sacombank phát triển khá nhanh, bộ
máy vận hành ổn định. Bên cạnh các giải pháp đổi mới trong công tác chỉ đạo điều
hành, tái bố trí mạng lưới và nhân sự, cải cách thủ tục hành chánh, tăng cường công tác
chăm sóc khách hàng, Sacombank không ngừng tăng cường quản trị rủi ro, thiết lập cấu trúc
vốn phù hợp với lãi suất tối ưu, tiếp tục giữ vững lòng tin của khách hàng và đón nhận nhiều
giải thưởng uy tín trong, ngoài nước. Tuy nhiên, một số tồn đọng từ yếu tố sáp nhập vẫn đang
ảnh hưởng khá lớn đến kết quả kinh doanh, đòi hỏi Sacombank phải tiếp tục có những biện
pháp kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

so đầu năm, chiếm tỷ trọng 13,5%
(tăng 0,5%). Tiền gửi có kỳ hạn tăng
6,6% so đầu năm, chiếm tỷ trọng
86,5% (trong đó, tiền gửi trung dài
hạn chiếm tỷ trọng 10.6%, tiền gửi
ngắn hạn chiếm tỷ trọng 75,9%).

- CV sản xuất kinh doanh (SXKD) tăng
5% so đầu năm, chiếm tỷ trọng
70,3%. Trong đó, cho vay 5 lĩnh vực
ưu tiên đạt 69.588 tỷ đồng, chiếm tỷ
trọng 35,9%. CV phi SX tăng 13% so
đầu năm, chiếm tỷ trọng 29,7%. Trong
đó, giảm tỷ trọng những ngành nghề
rủi ro cao như CV kinh doanh bất động
sản và chứng khoán (lần lượt giảm
0,1% và 0,1% tỷ trọng so đầu năm).
Chất lượng tín dụng: Thực hiện các giải
pháp xử lý nợ xấu, trong 6 tháng đầu
năm 2016, Sacombank xử lý/thu hồi
được 2.687 tỷ đồng nợ xấu. Ngoài ra,
đối với nợ bán VAMC, Sacombank đã
thu hồi được 183 tỷ trái phiếu VAMC,

• Thanh toán quốc tế: doanh số 6 tháng
đạt hơn 4 tỷ USD. Trong đó, doanh số
trong nước đạt 3,6 tỷ USD (42,3%KH)
với số lượng hồ sơ tăng mạnh (15,8%)
so với cùng kỳ. Thu phí TTQT đạt 179
tỷ (46,2%KH), tăng 9,7% so cùng kỳ;
• Thanh toán nội địa: doanh số đạt hơn
3,7 triệu tỷ đồng (49,6%KH), tăng
19,4% so cùng kỳ. Thu phí chuyển
tiền đạt 209 tỷ đồng (48,7%KH),
tăng 21,1% so cùng kỳ;
• Bảo lãnh nội địa: đạt 6,6 ngàn tỷ
đồng, tăng 31,4% so cùng kỳ, Thu
phí bảo lãnh đạt 87,8 tỷ đồng, tăng
16,8% so cùng kỳ;
• Thẻ: Lượng khách hàng mở thẻ tăng ròng
324 người, tăng ròng 577 máy POS và
4 máy ATM, nâng tổng số máy POS và
ATM hiện hữu lần lượt lên 6.463 và 939
máy; Thu thuần dịch vụ Thẻ đạt 183 tỷ
(51%KH), tăng 36,9% so cùng kỳ. Lợi
nhuận thẻ đạt 190 tỷ (50,3% KH), tăng
33,4% so cùng kỳ.
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Các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động luôn đạt quy định
Sacombank luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ số hoạt động Ngân hàng theo Thông tư số 36/2014/TT-NHNN và các quy định khác

STT

Chỉ tiêu

Quy định

Thực hiện

>=9%

9,56%

1

Tỷ lệ an toàn vốn (riêng lẻ)

2

Tỷ lệ cho vay TH&DH/ nguồn vốn huy động ngắn hạn

<=60%

28,41%

3

Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần

<=40%

19,93%

4

Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định

<=50%

40,07%

5

Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi

<=80%

69,06%

6

Tỷ lệ đầu tư trái phiếu chính phủ so nguồn vốn ngắn hạn

<=35%

10,01%

7

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản

>=10%

14,89%

Hoạt động Công ty khá ổn định
- Công ty Quản lý nợ và Khai thác
tài sản – SBA: lợi nhuận trước thuế
(LNTT) đạt 47,1 tỷ đồng;
- Công ty Kiều hối – SBR: LNTT đạt
3,6 tỷ đồng;
- Công ty Vàng bạc đá quý – SBJ: LNTT
lỗ 3,0 tỷ đồng;
- Công ty Cho thuê tài chính – SBL:
LNTT đạt 37,5 tỷ đồng;
- Sacombank Lào: Huy động quy USD
đạt 79,1 triệu USD, tăng 6,3 triệu
USD so đầu năm, trong đó huy động
TCKT&DC đạt 50,9 triệu USD, tăng
5,8 triệu USD. Dư nợ quy USD đạt
68,4 triệu USD, tăng 2,2 triệu USD.
LNTT đạt 0,55 triệu USD .
- Sacombank Cambodia Plc: Huy động
quy USD đạt 117,6 triệu USD, giảm
0,4 triệu USD so đầu năm, trong đó
huy động TCKT&DC đạt 65,5 triệu
USD, tăng 12,3 triệu USD. Dư nợ
quy USD đạt 112,4 triệu USD, tăng 2
triệu USD. LNTT đạt 0,67 triệu USD.

Hoạt động mạng lưới hiệu quả
Đến ngày 30/6/2016 tổng số điểm giao
dịch của Sacombank là 564 điểm (tăng
1 Chi nhánh tại Lào), bao gồm 552
điểm trong nước, 8 điểm tại Campuchia
và 4 điểm tại Lào.
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Cơ chế hoạt động tại các PGD luôn
được cải tiến nhằm hỗ trợ kịp thời, tạo
tính chủ động trong hoạt động kinh
doanh. Qua đó, hoạt động tại các PGD
rất khả quan: Huy động tăng 8,5% so
với đầu năm, chiếm tỷ trọng 62,6%
(tăng 0,9%); cho vay tăng 7%, chiếm
tỷ trọng 49,3% (không đổi); đóng góp
56,6% tổng thu DV (tăng 2,5%).

Các hoạt động trọng tâm được
triển khai một cách tích cực
• Kiện toàn bộ máy sau sáp nhập: Tinh
gọn bộ máy tổ chức, cải tiến các quy
trình lõi quan trọng theo yêu cầu của
ISO 9001:2015; Chú trọng nâng cao
chất lượng dịch vụ; Tập trung thực
hiện các giải pháp cải cách thủ tục
trong hoạt động kinh doanh; Tiếp tục
tinh gọn thủ tục hành chính; Rà soát
và điều chỉnh cơ chế Phân quyền/Ủy
quyền, cơ chế trình trực tiếp từ Chi
nhánh đến Hội sở, cơ chế giá về phí
và LS…;
• Triển khai các dự án CNTT đúng tiến
độ, chú trọng các dự án trọng điểm:
Hoàn thành tích hợp hệ thống core
TCBS theo chuẩn core T24. Các hệ
thống CNTT (IB, ATM…) được hợp
nhất, tạo điều kiện vận hành thông
suốt, phát triển sản phẩm dịch vụ
(SPDV) đồng bộ;

tán, đảm bảo an toàn thanh khoản và
cải thiện biên độ lãi với các chương
trình kích thích kinh doanh, thi đua
nội bộ (Chiến dịch tăng trưởng số dư
huy động trung dài hạn - Gửi tiền tặng
quà; Gói giải pháp tài chính linh hoạt,
Tăng trưởng huy động và tăng trưởng
hệ KHCN…);

• Cải thiện tốt tỷ trọng nguồn thu
từ dịch vụ: Cập nhật liên tục các
ứng dụng công nghệ tiên tiến: thẻ,
ATM, dịch vụ ngân hàng trực tuyến,
DVNHCC… Sacombank tiếp tục cải
tiến và bổ sung các chức năng trên
eBanking như: thu hộ online trên
S-Helpdesk, phần mềm 4P trên
thiết bị di động, phê duyệt online
cơ chế LS huy động cho KHDN...;
Kết quả, tỷ trọng thu dịch vụ ngày
càng tăng (tăng 7,4% so đầu năm),
đồng thời vinh dự là ”Ngân hàng
có dịch vụ trực tuyến tốt nhất năm
2016” do tạp chí Retail Banker
International (Anh) tổ chức;

• Tổ chức khảo sát và đánh giá thực
trạng các điểm giao dịch: Trong
6 tháng đầu năm, di dời, đổi tên,
chuyển quyền quản lý 37 PGD sang
địa bàn thích hợp nhằm thuận tiện
trong công tác kinh doanh và quản
trị rủi ro. Đồng thời, thành lập thêm
1 chi nhánh ở Lào, nhằm phát huy
tối đa lợi thế mạng lưới, cân đối mức
đầu tư và bố trí nguồn lực phù hợp...
• Quản trị hiệu quả chi phí điều hành:
Ban hành các hạn mức chi phí phù
hợp với nhu cầu thực tế, thực hiện
tiết kiệm chi phí trên toàn hệ thống,
ưu tiên sử dụng biến phí phát triển
kinh doanh trên cơ sở cải thiện hiệu
suất sử dụng chi phí. Kết quả đạt

được là chi phí điều hành được kiểm
soát ở mức 45,4%KH; Khai thác
42% trụ sở trống;
• Đẩy mạnh đào tạo toàn diện tại đơn
vị mới sáp nhập: Tăng cường đào
tạo chuyên môn, chuyên nghiệp
hóa công tác bán hàng, nâng cao
ý thức tuân thủ, nhận thức rủi ro
cho CBNV thông qua các khóa đào
tạo về Kỹ năng bán hàng, Chăm sóc
khách hàng…; Triển khai chương
trình “S-team” giúp CBNV tại các
đơn vị mới có kiến thức tổng quan,
dễ dàng hòa nhập với văn hóa của
Sacombank, tạo động lực bán hàng,
xây dựng tinh thần bán hàng chủ
động, tự tin.

Trên cơ sở những mục tiêu đã đạt được và đúc kết từ những vấn đề còn tồn tại trong 6 tháng đầu năm,
Sacombank tiếp tục nâng cao công tác quản trị điều hành, phát huy những thành tích đã đạt được, tận
dụng các điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, ưu tiên đẩy mạnh xử lý nợ xấu/các tài sản tồn
đọng, chú trọng quản trị rủi ro, nhằm đạt được kế hoạch tăng trưởng đề ra trong năm 2016, bảo đảm sự ổn
định và phát triển của ngân hàng, hướng đến các mục tiêu lâu dài trong quá trình tái cơ cấu sau sáp nhập.

• Tăng trưởng tín dụng theo hướng
phân tán: Đảm bảo hiệu quả sử dụng
vốn tối ưu trên cơ sở nâng cao chất
lượng tín dụng. Triển khai chương
trình “Kết nối ngân hàng - doanh
nghiệp”, “Bình ổn thị trường”; Đẩy
mạnh các Gói đặc thù theo vùng
miền. Phát triển liên kết với các nhà
phân phối lớn… để tài trợ vốn và khai
thác đại lý/khách hàng… Hoàn thiện
và triển khai nhiều SPDV mới (Cho
vay đa ngoại tệ, Cho vay trực tuyến,
Cho vay KHDN VIP, Gói Nhà hàng
khách sạn, Thư tín dụng nội địa...);
• Tập trung thu hồi nợ quá hạn, nợ
xấu: Đẩy mạnh hoạt động xử lý/thu
hồi nợ xấu/tài sản tồn đọng (kể cả nợ
đã bán cho VAMC); Rà soát lại toàn
diện danh mục tín dụng/tài sản tồn
đọng để đánh giá đúng mức độ rủi
ro và tổn thất, xác định các lý do căn
bản gây rủi ro. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu
được kiểm soát ở mức dưới 3%.

• Tăng trưởng nguồn vốn huy động
vững chắc: Đẩy mạnh huy động phân

Haâo khñ Sacombank
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SACOMBANK
HỢP TÁC
VỚI

TẬP ĐOÀN
TÀI CHÍNH
LỚN THỨ 4
TẠI

NHẬT BẢN
MỸ QUYÊN

Vừa qua, ngày 04/5/2016, Sacombank và 3 ngân
hàng Resona Bank Ltd., Saitama Resona Bank Ltd.
và The Kinki Osaka Bank Ltd. (trực thuộc Tập đoàn
Resona Holdings – Nhật Bản) ký kết biên bản ghi
nhớ về việc hợp tác nhằm phát triển hệ khách hàng
của các bên trong thời gian sắp tới.

T

heo biên bản ghi nhớ, Sacombank và 3 ngân hàng Resona, Saitama Resona
và The Kinki Osaka sẽ hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
cho khách hàng tại Nhật Bản, Việt Nam và các quốc gia Sacombank hoạt
động; hợp tác cho vay đối ứng trên cơ sở lợi ích song phương, hợp tác chuyển
tiền, thanh toán quốc tế; cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng Nhật
Bản tại Việt Nam. Ngoài ra, 3 ngân hàng Nhật sẽ hỗ trợ, giới thiệu sản phẩm dịch
vụ của Sacombank đến khách hàng và các công ty liên kết của Resona Holdings
và ngược lại.
Resona Holdings hiện là Tập đoàn tài chính lớn thứ 4 tại Nhật Bản với tổng tài
sản hợp nhất xấp xỉ đạt 46.000 tỷ Yên, tập trung chủ yếu vào thị trường bán lẻ tại
Nhật Bản (Tokyo, Osaka, Kanagawa và Saitama). Tính đến 31/3/2015, Resona
Holdings có 1.443 điểm giao dịch tại Nhật, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông,
Việt Nam và Singapore.

Đại diện Sacombank, Ô. Phan Huy Khang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Sacombank (trái) và Ô. Kazuhiro Higashi - Chủ tịch Resona Holdings kiêm
TGĐ Resona Bank Ltd. ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với sự chứng kiến của (từ trái qua): Ô. Nguyễn Vạn Lý - Trưởng Ban kiểm soát Sacombank,
Ô. Nguyễn Miên Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank, Ô. Kiều Hữu Dũng - Chủ tịch HĐQT Sacombank và Ô. Naoto Serizawa - Phó Tổng giám đốc
phụ trách Mảng Kinh doanh toàn cầu của Resona Holdings.
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Ô. Kazuhiro Higashi – Chủ tịch Resona Holdings kiêm TGĐ Resona Bank Ltd. – chia sẻ thêm:
“Việt Nam là quốc gia được ưa thích nhất đối với các doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng
kinh doanh và số khách hàng cần được tư vấn về đầu tư tại Việt Nam của chúng tôi đều tăng
lên hàng năm. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng văn phòng đại diện tại TP.HCM của chúng
tôi sẽ hợp tác, liên kết mạnh mẽ với Sacombank, cung cấp những dịch vụ với chất lượng cao
tới quý khách hàng.”

Phát biểu tại lễ ký kết, Ô. Phan Huy Khang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank – chia sẻ: “Hiện nay, toàn cầu hoá, hội nhập kinh
tế quốc tế và tự do hoá thương mại đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại và Sacombank cũng không nằm ngoài xu thế đó. Vì vậy,
Sacombank đã tiến hành đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế bằng việc ký kết hợp tác với nhiều tổ chức lớn uy tín trên thế giới và các ngân hàng thuộc
Resona Holdings nằm trong nhóm đó. Với những điểm chung về tầm nhìn và chiến lược kinh doanh Ngân hàng bán lẻ, cùng với thế mạnh tiềm năng
của các bên, tôi tin rằng quá trình hợp này sẽ diễn ra hết sức thành công”.

Haâo khñ Sacombank
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Cho vay ưu đãi 980 tỷ đồng tại 5 quận và 326,5 tỷ đồng tại các
khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM

Tưng bừng ngày hội việc làm tại
Đại học Công nghệ TP.HCM

Khánh thành nhà vệ sinh công cộng miễn phí
thứ 19

Ngày 08/4/2016, Sacombank cùng với 4 ngân hàng: Vietinbank, Agribank,
Vietcombank, MBBank ký kết hợp đồng tín dụng với tổng nguồn vốn 2.275 tỷ
đồng hỗ trợ cho 178 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại quận 12, quận Gò Vấp,
quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Phú Nhuận (TP.HCM) theo chương trình kết
nối Ngân hàng - Doanh nghiệp do UBND TP.HCM phối hợp với NHNN - Chi nhánh
TP.HCM phát động triển khai. Trong đó, Sacombank tham gia hỗ trợ 980 tỷ đồng
cho 107 doanh nghiệp và hộ kinh doanh với mức lãi suất từ 6,9%/năm.

Ngày 09/4/2016, Sacombank phối hợp
với trường Đại học Công nghệ TP.HCM
(HUTECH) tổ chức “Ngày hội việc làm và
kết nối doanh nghiệp 2016” thu hút hơn
10.000 lượt sinh viên đến từ HUTECH và
các trường Đại học, Cao đẳng khác trên địa
bàn TP.HCM tham gia. Tại đây, Sacombank
đã tiếp nhận 225 hồ sơ phỏng vấn và có 44
sinh viên phỏng vấn đạt Thực tập viên tiềm
năng và 6 sinh viên phỏng vấn đạt điều kiện
tân tuyển của Sacombank.

Ngày 26/4/2016, Sacombank tiếp tục đưa vào sử dụng
nhà vệ sinh công cộng miễn phí tại đầu tuyến đường
Lê Duẩn, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng (cạnh
cầu Sông Hàn) phục vụ cho người dân, khách vãng lai
và khách du lịch tại TP.Đà Nẵng. Bắt đầu triển khai từ
năm 2010, đến nay, Sacombank đã đầu tư xây dựng
và đưa vào sử dụng 19 nhà vệ sinh công cộng miễn
phí tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng, TP.Đà Lạt, TP.Vũng Tàu,
TP.Vĩnh Long, TP.Cao Lãnh và huyện Phú Quốc.

Tiếp đó, ngày 05/7/2016, Sacombank cùng với 2 ngân hàng: Vietinbank và BIDV ký
kết hợp đồng tín dụng với tổng nguồn vốn 1.215 tỷ đồng hỗ trợ cho 16 doanh nghiệp
trong Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP.HCM (Hepza). Trong đó, Sacombank tham
gia hỗ trợ 326,5 tỷ đồng cho 8 doanh nghiệp với mức lãi suất từ 6,9%/năm.

Ô. Trần Văn Ngừng - Giám đốc Sacombank CN Gò Vấp (thứ 3 từ trái sang) ký kết hợp
đồng cho vay ưu đãi với các doanh nghiệp

Nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an
Ngày 19/4/2016, Sacombank nhận Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ Công an về việc đạt thành tích trong phong trào “Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Quyết định của Chủ tịch UBND
TP.HCM công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn
an ninh trật tự 2015”. Trong năm qua, Sacombank đã luôn
có những hoạt động thiết thực phối hợp cùng chính quyền địa
phương, đặc biệt là lực lượng Công an trong công tác bảo vệ
an ninh trật tự tại địa bàn Sacombank trú đóng; không để xảy
ra các trường hợp trộm cắp tài sản, lộ bí mật; bảo đảm an toàn
lao động; phòng chống cháy nổ… Bên cạnh đó, Sacombank
còn thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn
công tác phòng chống tội phạm cho cán bộ nhân viên toàn
hệ thống.

Thượng tá Phạm Đắc Trường - Phó trưởng phòng PV 28 Công an TP.HCM
trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại diện Sacombank,
Ô. Phan Huy Khang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
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Chạy bộ đồng hành gây quỹ từ thiện
Ngày 23/4/2016, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày
thành lập Ngành Ngân hàng Việt Nam và 130 năm
ngày Quốc tế Lao động, 300 đoàn viên thanh niên của
Sacombank cùng gần 2.000 cán bộ, công nhân viên
chức đến từ khối Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức
tín dụng trên địa bàn TP.HCM đã tham gia chương trình
“Chạy bộ đồng hành” trên các tuyến đường trung tâm
thành phố và giành giải nhất tại hạng mục này. Tham
gia hoạt động chạy bộ nhiều ý nghĩa này, mỗi vận động
viên còn đóng góp 100.000 đồng cho quỹ “Hỗ trợ
công nhân bị tai nạn lao động” và “Trái tim hồng” do
Liên đoàn Lao động TP.HCM và Đoàn Khối Ngân hàng
TP.HCM phát động.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng, NHNN Chi nhánh Đà Nẵng cùng lãnh đạo
Sacombank cắt băng khánh thành NVSCC miễn phí tại TP.Đà Nẵng

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến tốt nhất 2016
Ngày 19/5/2016, tại Luân Đôn, Sacombank là ngân hàng duy
nhất được bình chọn trong hạng mục Dịch vụ ngân hàng trực
tuyến tốt nhất 2016 (Best Use of Online Banking) trong khuôn
khổ giải thưởng Ngân hàng bán lẻ toàn cầu 2016 (Global Retail
Banking Awards) do tạp chí Retail Banker International (Anh) tổ
chức nhằm ghi nhận những thành tựu và cải tiến tốt nhất, phản
ánh các xu hướng mới trong ngành ngân hàng bán lẻ trên thế
giới trong năm qua. Giải thưởng Dịch vụ ngân hàng trực tuyến
tốt nhất 2016 dành cho ngân hàng đáp ứng đầy đủ và vượt xa
các mục tiêu kinh doanh, có mạng lưới an ninh vững chắc, thành
công trong việc thúc đẩy dịch vụ ngân hàng trực tuyến cùng các
tiêu chí: khả năng gia tăng doanh số, nâng cao trải nghiệm của
khách hàng, kiểm soát an ninh và giao dịch gian lận.

Đại diện Sacombank - Ô. Nguyễn Minh Tâm - P.TGĐ nhận kỷ niệm
chương tại lễ trao giải

Sacombank Lào khai trương Chi nhánh Champasak
Ngày 10/6/2016, Sacombank Lào đã chính thức khai
trương và đưa vào hoạt động Chi nhánh Champasak tại
Chợ Daohuong, khu vực trung tâm thương mại lớn nhất
thị xã Pakse, nơi tập trung đông dân cư và các doanh
nghiệp hoạt động sản xuất của tỉnh Champasak (Lào).
Nhân dịp này, Sacombank Lào dành tặng 40 triệu kip
(tương đương 5.000 USD) cho Quỹ hỗ trợ người có điều
kiện khó khăn của tỉnh Champasak; hỗ trợ Hội Việt kiều
tại Pakse 40 triệu kip để góp phần ủng hộ cho người dân
bị thiệt hại do cháy chợ vào tháng 5/2016.
Lễ cắt băng khai trương Chi nhánh Champasak

Top 10 Thương hiệu - Sản phẩm/Dịch vụ nổi tiếng ASEAN 2016
Ngày 16/6/2016, Sacombank vinh dự nhận giải thưởng
“Top 10 Thương hiệu - Sản phẩm/Dịch vụ nổi tiếng
ASEAN” do báo Thời báo Mekong - cơ quan của TW Hội
Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
(VILACAED) tổ chức tại Bangkok nhằm hướng tới kỷ niệm
40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
(1976 - 2016). Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng, góp
phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị
giữa các nước trong khối ASEAN, trong đó có Việt Nam
và Thái Lan; thúc đẩy doanh nghiệp hai nước đầu tư; xây
dựng quảng bá, nâng tầm vị thế các thương hiệu, sản
phẩm dịch vụ Việt Nam có uy tín và chất lượng cao ra
khu vực ASEAN và thế giới.

Đại diện Sacombank, Ô. Phạm Quang Phú - TV HĐQT kiêm Tổng Giám
đốc Sacombank Lào nhận giải thưởng
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Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam
Với định giá thương hiệu 47,6 triệu USD, Sacombank nằm trong Top 40 thương
hiệu giá trị nhất Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam thực hiện. Đây là lần đầu
tiên Forbes VN công bố danh sách 40 thương hiệu công ty có giá nhất tại VN lựa
chọn từ hơn 300 thương hiệu và loại bỏ những thương hiệu nước ngoài dù được
sản xuất trong nước, với tổng giá trị thương hiệu xấp xỉ 5 tỷ USD. Giá trị của một
thương hiệu được Forbes VN đánh giá thông qua những số liệu tài chính, cụ thể
là tính toán đóng góp vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Sacombank Lào nhận nguồn vốn 4 triệu USD từ World Bank
Ngày 15/7/2016, tại thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào), Cục tài trợ các Doanh nghiệp
vừa và nhỏ Lào (DOSMEP) đã ký kết hợp đồng cung ứng nguồn vốn 4 triệu USD cho
Sacombank Lào dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Công thương Lào, Ngân hàng
Trung ương Lào (BOL), Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Đại sứ đặc mệnh toàn
quyền của Việt Nam tại Lào. Số tiền này nằm trong tổng nguồn vốn 20 triệu USD
World Bank cung ứng cho Lào thông qua DOSMEP nhằm đáp ứng nhu cầu vốn dài
hạn với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để đầu tư và phát triển kinh
doanh. Ngoài Sacombank Lào, còn có thêm hai ngân hàng thương mại khác được lựa
chọn để triển khai nguồn vốn của dự án này. Việc được lựa chọn là 1 trong 3 ngân
hàng để triển khai nguồn vốn của World Bank tại Lào thể hiện năng lực tiếp cận các
nguồn vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế và khả năng hỗ trợ các giải pháp tài chính
hiệu quả cho khách hàng của Sacombank nói chung và Sacombank Lào nói riêng.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu
năm 2016
Ngày 22/7/2016, Sacombank tổ chức
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và
triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm
2016. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo
thuộc HĐQT, BKS, BĐH, Ban lãnh đạo
các Khu vực, CN/PGD tiềm năng, Ngân
hàng/Công ty con, Phòng ban NVNH/
Trung tâm. Hội nghị thông qua báo
cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 6
tháng đầu năm và định hướng giải pháp
kinh doanh 6 tháng cuối năm của toàn
Ngân hàng, chú trọng tăng trưởng tín
dụng và phát triển hoạt động thẻ, cũng
như công tác quản trị điều hành và đảm
bảo an toàn hoạt động. Đồng thời, Hội
nghị biểu dương khen thưởng, trao tặng
bằng khen và cờ thi đua cho các đơn vị
đã có nhiều nỗ lực và đạt thành tích cao
trong 6 tháng vừa qua.

Chia sẻ từ trái tim
Ngày 12/8/2016, Sacombank sẽ tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo dành cho CBNV Sacombank tại Hội sở, các
Công ty con, Chi nhánh/Phòng giao dịch trên địa bàn TP.HCM. Hoạt động này nằm trong chiến dịch hiến máu nhân
đạo “Sacombank - Chia sẻ từ trái tim” do Sacombank phối hợp với Hội chữ thập đỏ tại 48 tỉnh thành trên toàn quốc
nơi có Chi nhánh Sacombank hoạt động triển khai từ nay đến hết ngày 12/8/2016.

Ươm mầm cho những ước mơ
Ngày 05/9/2016, Sacombank bắt đầu trao hơn 3.000 suất học bổng “Sacombank - Ươm mầm cho những ước mơ”
trị giá hơn 5 tỷ đồng cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập trên cả nước. Mỗi
suất cho học sinh gồm học bổng trị giá 1.000.000 đồng và 1 cặp sách. Mỗi suất cho sinh viên gồm học bổng trị giá
3.000.000 đồng và 1 cặp sách.
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Là Đơn vị được đánh giá có kết quả hoạt động kinh
doanh xuất sắc nhất 6 tháng đầu năm, PGD TN Cư
Kuin cũng khẳng định thành công của họ là đến từ sự
thấu hiểu và luôn đặt lợi ích khách hàng lên vị trí số
số 1. Do địa bàn hoạt động có nền kinh tế chủ đạo là
sản xuất nông nghiệp (trồng hồ tiêu, cà phê, điều...)
nên PGD đã khai thác triệt để thế mạnh “bán hàng
phân tán” đồng thời luôn chú trọng tối đa hóa lợi ích
cho hệ khách hàng nơi này. Thường PGD TN Cư Kuin
không tập trung bán một vài SPDV nào mà là cố gắng
“đóng” các SPDV thành một gói với nhiều tiện ích và
cung cấp chúng đến cho khách hàng. Chính vì vậy
mà khách hàng khi đến với PGD TN Cư Kuin thì luôn
được đáp ứng tối đa các nhu cầu tài chính.

Thanh Thanh

Anh Hoàng Xuân Long - Trưởng PGD
TN Cư Kuin cho biết: “Hiện PGD TN Cư
Kuin đã chiếm hơn 30% thị phần về cho
vay và 34% thị phần huy động, phục vụ
hơn 10.000 khách hàng tại địa bàn trú
đóng. Phương châm trong kinh doanh của
chúng tôi là “bán hàng trọn gói - khách
hàng trọn đời”. Tuy nhiên lúc này, còn
một thành quả cũng lớn không kém kết
quả kinh doanh đạt được đó là “văn hóa
bán hàng chuyên nghiệp” đang dần hình
thành trong đội ngũ Chuyên viên Khách
hàng của PGD. Bởi đây chính là tiền đề
để PGD TN Cư Kuin phát triển hơn nữa
mô hình “khách hàng giới thiệu khách
hàng” nhằm hướng đến thị trường bền
vững trong tương lai”.

M

ỗi Đơn vị kinh doanh đều có
những bí quyết bán hàng riêng
và phù hợp với đặc thù địa bàn
hoạt động, tình hình dân cư và sự cạnh
tranh từ các đối thủ. Những bí quyết đó
được hình thành từ quá trình tìm hiểu đáp ứng nhu cầu của khách hàng cùng
với niềm mong mỏi mang đến cho khách
hàng những sản phẩm dịch vụ (SPDV)
tiện ích, phù hợp…

Đừng bán những gì bạn có, hãy bán những gì khách hàng cần
Có lần, khi nhìn thấy hình ảnh cô kế toán của một công ty tất tả mang
hai bao tiền lớn về để kịp chi lương cho hơn 1.200 công nhân, cảm
thông với nỗi vất vả của cô, Sacombank - PGD Thới An (CN Quận 12)
đã nảy ra quyết định thuyết phục Ban Giám đốc công ty cô đang làm sử
dụng sản phẩm “Payroll - dịch vụ chi lương doanh nghiệp”. Sau nhiều
rào cản như CBNV của công ty quen nhận tiền mặt và cạnh tranh của
một vài ngân hàng bạn thì cuối cùng PGD Thới An đã thuyết phục thành
công Ban Giám đốc Công ty này đồng ý chi lương qua 975 chiếc thẻ
Sacombank cho 975 CBNV. Hiện PGD Thới An vẫn còn tiếp tục hoàn
tất hồ sơ để chi lương qua thẻ cho hơn 200 CBNV còn lại của Công
ty. Bên cạnh đó, công tác bán chéo các SPDV như Ebanking, tiền gửi
tương lai, ủy thác thanh toán, thẻ tín dụng… cũng được triển khai cung
cấp suôn sẻ cho nhiều CBNV của công ty.
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Tình bạn trong bán hàng
Để nhận biết nhu cầu hiện tại của khách hàng cũng như nhu cầu
sẽ phát sinh trong tương lai, chúng ta cần hiểu được tính cách cũng
như cuộc sống xung quanh đang diễn ra của khách hàng.
Vậy để thấu hiểu và nâng tầm tư duy về lợi ích của khách hàng thì
cách tốt nhất là chúng ta hãy làm bạn với khách hàng của mình.
PGD TN Móng Cái cho rằng, khi làm bạn với khách hàng, chúng
ta có thể làm được nhiều hơn cả là việc chỉ bán sản phẩm. Là một
người bạn, cùng tâm sự, cùng sẻ chia và đưa ra lời khuyên cho
những khó khăn, vướng mắc…, chúng ta sẽ dần tạo được niềm
tin thắt chặt quan hệ với khách hàng hơn. Có thể ban đầu, nhiều
khách hàng tỏ ra khó chịu, nhưng bằng sự cố gắng và tính kiên trì,
ta sẽ sớm làm được.
Thời gian đầu tiếp xúc, có thể chúng ta cứ tạm gác những món
tiền gửi, tiền vay sang một bên và đặt mục tiêu kết bạn với khách
hàng lên hàng đầu trước, như vậy sẽ dễ để lại thiện cảm trong lòng
khách hàng hơn. Khi tình bạn lớn dần lên, chúng ta không còn là
người đi bán hàng nữa, mà đích thực đã trở thành người giúp đỡ
cho bạn mình trong việc mua hàng.

Anh Phan Niên Trưởng - Phó PGD Thới An
cho rằng, một yếu tố then chốt tạo nên
thành công trong việc bán hàng là mỗi nhân
viên bán hàng phải biết tận dụng lợi thế các
chính sách ưu đãi hiện có của Sacombank
để tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các ngân
hàng khác. Ngoài ra thì không thể thiếu
thái độ nhiệt tình cộng với công tác chăm
sóc khách hàng.
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S-TEAM

CHÚNG TA

CÙNG BÁN
21/3/2016 – ngày chính thức hợp nhất hệ thống ngân hàng lõi (core banking) sau sáp nhập,
là ngày các đơn vị sáp nhập chính thức cung cấp các sản phẩm dịch vụ đồng nhất với toàn hệ
thống Sacombank. Đội ngũ bán hàng tại các đơn vị này rất hào hứng vì đã thật sự hòa chung
nhịp đập với các thành viên khác trong đại gia đình Sacombank.
S-TEAM

P

hấn khởi là thế nhưng việc tiếp cận với các sản
phẩm mới, mẫu biểu mới, quy trình mới, hệ thống
công nghệ thông tin mới cũng mang đến cho họ
nhiều lo lắng.
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Do bộ sản phẩm dịch vụ của Sacombank
rất phong phú, đáp ứng nhiều nhu cầu
khác nhau của khách hàng nên để có
thể tự tin giới thiệu, các chuyên viên
bán hàng phải nắm thật kỹ các tiện ích
của sản phẩm dịch vụ. Lúc này, nhiệm
vụ của S-team là làm sao để các bạn
chuyên viên có thể hiểu về sản phẩm
thật nhanh. Để làm được việc này thì
S-team đã tận dụng mọi thời gian có thể
để cùng các bạn chuyên viên hệ thống
lại mọi sản phẩm dịch vụ thông qua
Cẩm nang Sản phẩm dịch vụ và cơ chế
Dùng nhiều – Giảm nhiều.
2. Công cụ bán
Các công cụ hỗ trợ bán hàng vẫn được
giới thiệu đến các chuyên viên thường
xuyên thông qua: file theo dõi bán hàng,
KPI, thư mục chia sẻ tài liệu, tra cứu văn
bản, sản phẩm… Riêng công cụ 4P, các
bạn có thể tra cứu trên máy tính, điện
thoại di động để nắm bắt nhanh các sản
phẩm dịch vụ khách hàng đã sử dụng,
từ đó định hướng các sản phẩm dịch vụ
tiếp theo sẽ cung cấp cho khách hàng.

Với tinh thần “Người Sacombank hết lòng vì Sacombank”,
để tiếp thêm khí thế bán hàng cho các đơn vị sáp nhập,
Đội bán hàng S-team (được xem như mô hình thu nhỏ
của dự án kích thích bán hàng SSP đã được triển khai
thành công trên toàn hệ thống vào năm 2010-2011)
gồm các nhân sự nòng cốt có nhiều kinh nghiệm đến
từ P. Khách hàng cá nhân và Trung tâm Thẻ được thành
lập và đi đến từng đơn vị để cùng tham gia công tác bán
hàng.
Theo kế hoạch, mỗi tuần S-team sẽ di chuyển đến một
đơn vị để hỗ trợ. S-team thường bắt đầu một ngày làm
việc tại các đơn vị bằng việc Hội ý bán hàng (Huddle).
Từng chuyên viên của đơn vị này sẽ cập nhật kết quả
bán của ngày hôm trước. Biểu dương các cá nhân bán
hàng thành công. Việc biểu dương sẽ khiến các chuyên
viên điển hình phấn chấn và thổi bùng “lửa” cho các
chuyên viên còn lại phấn đấu. Các buổi hội ý thường kết
thúc bằng việc hô to khẩu hiệu “DZÔ”, “YEAH”, “QUYẾT
TÂM”… Cứ thế, mọi ngày làm việc luôn bắt đầu với sự
sôi động và phấn khởi.

1. Sản phẩm bán

3. Cùng bán

Đội bán hàng S-Team được thành lập để đi đến từng đơn vị cùng tham gia
công tác bán hàng.

Trong khi hai nội dung trên có thể hỗ trợ
từ xa thì cùng bán chính là trọng tâm của
kế hoạch hỗ trợ. Cụ thể, S-team trực tiếp
cùng chuyên viên tổ chức bán hàng, tiếp
cận từng kênh khách hàng, tranh thủ tư
vấn khách hàng giao dịch tại quầy hay
những buổi đi dọc các tuyến đường lân
cận, cùng các bạn chuyên viên đến hỏi
thăm từng cửa hàng/công ty, tiểu thương

chợ trong khu vực, đối tác liên kết ô tô,
bất động sản để tìm kiếm khách hàng
tiềm năng… Thông qua các hoạt động
thực tế, S-team đã hỗ trợ các chuyên
viên bán hàng của đơn vị sáp nhập hiểu
rõ hơn rất nhiều về hệ khách hàng lân
cận và nhu cầu của khách hàng. Còn
nhiều khách hàng mà chúng ta chưa
tiếp cận, còn nhiều sản phẩm dịch vụ
mà khách hàng chưa được giới thiệu.
Các bạn còn nhiều cơ hội để chăm sóc,
để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Một tuần trôi qua rất nhanh, S-team cảm
thấy vui và ấn tượng khi có bạn chuyên
viên bán hàng tâm sự rằng: “Bây giờ bán
hàng đối với mình là niềm vui, không
phải là áp lực chỉ tiêu nữa”, “Khách
hàng không đâu xa – khách hàng xung
quanh ta”… Như vậy là thành công ngoài
mong đợi rồi! Ngay như một thành viên
của S-team cũng chia sẻ, đi với các bạn
mình như được nổi lửa lại, hóa ra là
chúng ta đang giúp nhau, đang cùng bán,
đang hâm nóng lại một tinh thần “Người
Sacombank hết lòng vì Sacombank”.
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C

ùng với sự lớn mạnh về quy mô
hoạt động, Sacombank được
đánh giá là một trong những ngân
hàng tiên phong trong lĩnh vực ngân
hàng điện tử. Để hiểu rõ hơn về định
hướng của Sacombank để trở thành
ngân hàng số trong thời gian tới, Bản
tin Sacombank đã có buổi trò chuyện
cùng ông Trần Thái Bình – Giám đốc
Ngân hàng điện tử.
Hiện nay, ngân hàng số được coi là trọng
tâm phát triển của các ngân hàng trong
giai đoạn mới. Vậy Sacombank đã có
những chuẩn bị gì để gia nhập cuộc đua
này?
Ô. Trần Thái Bình: Ngân hàng số, hay nói
khác hơn là số hóa trong hoạt động ngân
hàng là xu hướng tất yếu vì giúp cho
ngân hàng tự động hóa quy trình; tiết
giảm chi phí; thấu hiểu hành vi, mong
muốn của khách hàng để từ đó cung cấp
các SPDV đáp ứng tốt nhất nhu cầu của
khách hàng qua các kênh phân phối, đặc
biệt là các kênh trực tuyến. Vì vậy mà
các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
đang chuyển mình hướng đến ngân hàng
số và Sacombank cũng không phải ngoại
lệ. Hiện tại, Sacombank đã và đang triển
khai nhiều dự án để xây dựng nền tảng
kỹ thuật số nhằm tự động hóa các quy
trình kinh doanh, thấu hiểu và mang đến
trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi
giao dịch với Sacombank.
Theo ông, các thách thức hiện nay của
Sacombank để trở thành một ngân hàng
số là gì và định hướng phát triển sắp tới
của Sacombank về ngân hàng số?

NGÂN HÀNG SỐ:

HƯỚNG ĐI TẤT YẾU
CỦA SACOMBANK

Ô. Trần Thái Bình: Thách thức lớn nhất
hiện nay của Sacombank là làm thế nào
để nâng cấp, chuyển đổi nền tảng kỹ
thuật số trên nền tảng hiện hữu. Vì thế,
trong thời gian tới, Sacombank sẽ tiếp
tục cải tiến và nâng cấp nền tảng kỹ thuật
số nhằm giúp tự động hóa quy trình kinh
doanh; quy trình phục vụ khách hàng;
phân tích dữ liệu để thấu hiểu mong
muốn và nâng cao trải nghiệm của khách
hàng qua các kênh giao dịch trực tuyến,

ATM, Chi nhánh, TT DVKH… Trong đó,
Sacombank đặc biệt chú trọng đến việc
cung cấp dịch vụ ngân hàng trên điện
thoại thông minh (smartphone) và trên
mạng xã hội để cảm nhận được dịch vụ
ngân hàng rất gần gũi, dễ tiếp cận và có
thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi.
Vài năm vừa qua, về lĩnh vực Ngân hàng
điện tử, Sacombank đã vinh dự đạt nhiều
giải thưởng uy tín trong và ngoài nước
như: Ngân hàng điện tử được yêu thích
nhất Việt Nam – My Ebank 2014, Nhóm
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị
gia tăng tiêu biểu, Ngân hàng có dịch
vụ ngân hàng trực tuyến tốt nhất 2016
... Là người đã gắn bó và tham gia phát
triển Ngân hàng điện tử của Sacombank
ngay từ giai đoạn ban đầu, ông có thể
chia sẻ về những yếu tố đã góp phần tạo
nên thành công trên?
Ô. Trần Thái Bình: Theo tôi, để có được
những thành công bước đầu trên là do
Sacombank có mục tiêu chiến lược
rõ ràng trong việc phát triển các kênh
phân phối điện tử ngay từ thời gian đầu
và luôn xem công nghệ là một phần cốt
lõi của chiến lược kinh doanh. Vì thế,
Ngân hàng luôn chú trọng việc đầu tư
và nâng tầm hệ thống công nghệ nhằm
đem đến các dịch vụ tiện ích tốt nhất
cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc lựa
chọn giải pháp phù hợp cùng với sự nỗ
lực triển khai ngày đêm của toàn thể
Ban dự án eBanking đã tạo nên sự khác
biệt và lợi thế cạnh tranh cho các dịch
vụ ngân hàng điện tử của Sacombank
trên thị trường. Đặc biệt, sự đồng lòng
của CBNV toàn hệ thống trong việc phát
triển và chăm sóc khách hàng; cũng như
sự ủng hộ, chỉ đạo sâu sắc và quyết liệt
từ Ban lãnh đạo Ngân hàng đã đem đến
sự thành công cho Sacombank trong lĩnh
vực ngân hàng điện tử.
Xin cảm ơn ông.

Ô. Trần Thái Bình
Giám đốc Ngân hàng điện tử
Sacombank

Hướng đến mục tiêu ngân hàng số,
Sacombank đã không ngừng cải
tiến và bổ sung các tiện ích giúp
khách hàng có thể giao dịch với
ngân hàng an toàn, nhanh chóng
và mọi lúc mọi nơi. Ngoài những
chức năng cơ bản như: chuyển
tiền trong - ngoài hệ thống, thanh
toán hóa đơn, thanh toán thẻ tín
dụng, nạp tiền điện thoại, mua
vé máy bay, bán ngoại tệ… Dịch
vụ Ngân hàng điện tử Sacombank
còn cung cấp nhiều tính năng,
tiện ích ưu việt hướng đến tính
cá nhân hóa, dựa trên nhu cầu
và trải nghiệm thực tế của người
dùng như: Thay đổi giao diện theo
chủ đề; Chuyển tiền đến thẻ Visa;
Chuyển tiền - Nhận bằng di động
(rút tiền tại ATM, không cần thẻ);
nạp tiền điện thoại/thẻ trả trước,
thanh toán hóa đơn tự động bằng
thẻ tín dụng, mua thẻ trả trước, mở
tiền gửi tương lai trực tuyến, nộp
tiền chứng khoán và nhiều dịch vụ
khác…

Những năm gần đây, xu hướng dịch chuyển số hóa của các ngân hàng thông qua giao dịch điện tử ngày
càng gia tăng. Khách hàng đã dần quen sử dụng các phương tiện điện tử nhiều hơn để tìm kiếm thông
tin và tiếp cận các dịch vụ của ngân hàng. Nắm bắt xu hướng, một số ngân hàng đã chủ động chuẩn bị
để đón lấy cơ hội này nhằm đưa mô hình ngân hàng số thành lợi thế cạnh tranh và hỗ trợ mở rộng thêm
thị phần tại Việt Nam.
Minh Ngọc
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Thúc đẩy thị trường thanh toán
THẺ DI ĐỘNG
Vân Ly – Báo Sài Gòn Tiếp thị

TRỞ NGẠI TỪ THÓI QUEN
Một số chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng cho rằng hiện số
lượng khách hàng sử dụng mPOS tại Việt Nam còn ít so với
tiềm năng và tiện ích mà dịch vụ này mang lại.
Theo ông Tâm của Sacombank, mPOS chưa phổ biến tại Việt
Nam là vì mới xuất hiện từ đầu năm 2014 nên các nhà đầu tư
và ngân hàng còn thận trọng trong việc định hướng phát triển,
tìm kiếm phân khúc khách hàng cũng như tinh chỉnh phù hợp
với nhu cầu của đơn vị chấp nhận thẻ; việc sử dụng tiền mặt
để mua sắm vẫn phổ biến với người tiêu dùng. Để thay đổi thói
quen này – chuyển qua thanh toán không dùng tiền mặt, cần
phải có thời gian và các giải pháp đồng bộ trong việc bán hàng
cũng như các công cụ thanh toán; người tiêu dùng vốn đã quen
với việc nhận hóa đơn giấy và cho rằng hóa đơn giấy mang tính
đảm bảo cao.

Thị trường thiết bị chấp nhận thanh
toán thẻ di động (mPOS) có nhiều
tiềm năng nhưng hiện chưa phát
triển mạnh do còn nhiều rào cản,
theo nhận xét của một số chuyên
gia trong lĩnh vực ngân hàng.

D

o không thích cầm nhiều tiền mặt theo người vì sợ rủi
ro, chị Minh thường chọn cách thanh toán các giao dịch
bằng thẻ ngân hàng. Song chị chỉ có thể thanh toán
bằng thẻ tại các cửa hàng lớn. Nhưng gần đây khi mua hàng
qua mạng, lúc nhân viên mang hàng giao tận nhà chị vẫn có
thể thanh toán bằng thẻ (không cần thanh toán bằng tiền mặt
như trước) do đơn vị bán hàng sử dụng mPOS.
Với mPOS, các đơn vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ chỉ cần mua
đầu đọc thẻ mPOS. Khi thanh toán, người dùng chỉ cần cắm
đầu đọc thẻ vào điện thoại thông minh có kết nối Internet và
thực hiện các thao tác thanh toán tương tự như với máy chấp
nhận thẻ thanh toán truyền thống (POS). Đây được xem là
thiết bị thanh toán thẻ thích hợp cho doanh nghiệp nhỏ, bởi
mức giá của đầu đọc thẻ mPOS rẻ hơn nhiều (khoảng hơn 2
triệu đồng, giá cụ thể tùy theo từng đơn vị cung cấp dịch vụ)
so với máy thanh toán thẻ POS truyền thống (khoảng 5 triệu
đồng/thiết bị có dây và 10 triệu đồng với thiết bị không dây).
NHIỀU TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI
Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Tổng giám đốc Sacombank – một
đơn vị cung cấp mPOS – cho biết hiện tiềm năng của dịch vụ
POS, đặc biệt là mPOS tại thị trường Việt Nam còn rất lớn.
Máy POS của Sacombank đang được triển khai và đáp ứng
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khá tốt nhu cầu thanh toán tại nhiều doanh nghiệp và cửa
hàng lớn. Còn mPOS chủ yếu phục vụ cho những mô hình
kinh doanh có tính di động (thu phí bảo hiểm, giao hàng tận
nơi…). Hiện do nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của
người tiêu dùng ngày càng tăng nên nhu cầu thanh toán qua
thiết bị chấp nhận thẻ cũng tăng theo.
Cùng chung quan điểm trên, khi so sánh doanh số thanh toán
qua POS và mPOS hiện nay với tổng doanh số thanh toán tiêu
dùng của dân cư, ông Đinh Văn Chiến, Phó Tổng giám đốc
TPBank, cũng nhận định tiềm năng của thị trường POS và
mPOS vẫn còn lớn. Với sự phát triển của công nghệ mới và sự
tham gia tích cực của nhiều ngân hàng, tương lai thanh toán
POS và mPOS hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá trong thời gian tới.
Sacombank đã triển khai dịch vụ mPOS từ tháng 3/2014.
Hiện Ngân hàng này đã cung cấp ra thị trường khoảng 1.500
thiết bị chấp nhận thẻ mPOS các loại. Các đơn vị kinh doanh
sử dụng mPOS của Sacombank chủ yếu là các đơn vị hoạt
động trong lĩnh vực bảo hiểm, tiêu dùng và dịch vụ thu tiền
khi giao hàng tận nơi. “Tuy con số trên chưa thật sự ấn tượng
nhưng đã đạt được phần nào kỳ vọng của Sacombank. Đó là
ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến dịch vụ mPOS”,
ông Tâm nói.

Trong khi đó, khi thanh toán qua mPOS lại nhận hóa đơn điện
tử (nhận qua e-mail) và người tiêu dùng vẫn chưa thấy được
tính hữu ích của hóa đơn điện tử (dễ bảo quản, tiện cho việc
truy lục và đối chiếu); nhiều doanh nghiệp cho rằng chi phí đầu
tư mPOS cao và công nghệ hiện đại gây cản trở trong việc thanh
toán cho một số khách hàng không có thói quen tiếp cận với
công cụ hiện đại. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp chỉ cần
đầu tư một số tiền vài triệu đồng để mua đầu đọc thẻ mPOS
cùng với điện thoại thông minh có sẵn là có thể sử dụng được.
Ông Chiến của TPBank cho rằng dịch vụ mPOS chưa phổ biến
do ở Việt Nam chỉ có một vài đơn vị triển khai cung cấp dịch
vụ. Theo ông Chiến, Ngân hàng Nhà nước đã có định hướng và
mục tiêu rất rõ ràng cho phát triển mPOS. Vì vậy cần sự tham

gia của nhiều ngân hàng và các tổ chức có liên quan trong
phát triển, khuyến khích mPOS. Đồng thời, các ngân hàng cùng
nhau tạo ra các chương trình, hoạt động để gia tăng nhận biết
về mPOS, đơn vị chấp nhận thẻ tiếp nhận mPOS trong các giao
dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ, từ đó tạo được niềm tin và
thay đổi thói quen thanh toán chi tiêu của người tiêu dùng.
Còn theo ông Tâm, để phổ biến dịch vụ POS và mPOS, các
ngân hàng cùng cơ quan hữu quan cần phổ biến nhiều hơn về
lợi ích và tính an toàn của việc dùng thẻ. Khi tỷ lệ người sử dụng
thẻ giao dịch càng nhiều thì nhu cầu chấp nhận thẻ của doanh
nghiệp sẽ ngày càng cao.
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Bancassurance
Nguồn thu dịch vụ đầy tiềm năng
cần được khai phá
PHÒNG Kế hoạch

Bancassurance (Banca + assurance) là một thuật ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ việc bán sản phẩm
bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng cho cùng một cơ sở khách hàng. Chính xác hơn, đó là mô hình
ngân hàng bán chéo sản phẩm bảo hiểm. Mô hình Bancassurance ra đời từ thập niên 1980, phát
triển mạnh mẽ tại các nước châu Âu (Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ) và ngày càng trở nên phổ
biến hơn tại các nước châu Á như Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Thái Lan.

H

iện nay, Bancassurance là kênh phân phối hàng đầu trong thị
trường bảo hiểm trên toàn cầu. Hầu hết các doanh nghiệp bảo
hiểm (DNBH) lớn trên thế giới đều có hình thức hợp tác với
các ngân hàng để triển khai dịch vụ này. Số liệu thống kê cho biết,
ở Pháp 70% phí bảo hiểm được bán thông qua kênh phân phối tại
ngân hàng, Bồ Đào Nha là 68% và Tây Ban Nha là 63%. Thống kê
năm 2014, doanh thu phí bảo hiểm Bancassurance của các DNBH
nhân thọ tại Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Hồng
Kông đều chiếm tỷ lệ hơn 50% so với mức chỉ 10% của năm 2000.
Bancassurance là kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm hiệu quả,
cạnh tranh mạnh mẽ với kênh phân phối truyền thống (thông qua
các đại lý bảo hiểm). Mô hình này hấp dẫn vì thỏa mãn nhu cầu của
tất cả các bên liên quan: (1) Khách hàng thỏa mãn khi họ được tiếp
cận mô hình “siêu thị tài chính” cung cấp tất cả các dịch vụ tài chính;
(2) Bancassurance giúp Ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm cho “siêu
thị tài chính” nhằm cung cấp các dịch vụ trọn gói, thỏa mãn tốt hơn
nhu cầu khách hàng, từ đó tạo thêm nguồn thu từ dịch vụ cho ngân
hàng; (3) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, đây là một kênh phân
phối có thể mở rộng và đảm bảo hiệu quả bên cạnh kênh phân phối
truyền thống, giúp tiết giảm chi phí và tiếp cận với lượng khách hàng
phong phú của ngân hàng.
Dù có một nền tảng hợp tác tốt, Bancassurance vẫn có thị phần khá
khiêm tốn tại một số nước phát triển như Mỹ, Anh và Đức. Đây là
bài học kinh nghiệm cần lưu ý để có thể hoạch định chính sách và
kế hoạch triển khai Bancassurance tại bất kỳ quốc gia nào. Có thể
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hiểu khái quát, Bancassurance chỉ có thể phát triển khi hệ thống
pháp luật khuyến khích, các ngân hàng nội địa phải lớn mạnh với
hệ thống mạng lưới rộng khắp, thói quen của người dân chủ yếu tìm
kiếm sự an toàn thay vì các sản phẩm đầu tư tài chính… và cuối
cùng là văn hóa việc làm mang tính ổn định, ít thay đổi.
Tại Việt Nam, Bancassurance đã manh nha từ những năm
1990 do các ngân hàng nước ngoài khởi xướng, song có thể nói
Bancassurance chỉ thực sự khởi động từ năm 2001. Từ đó đến nay,
thị trường bảo hiểm Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi lớn trong
hoạt động Bancassurance với sự ra đời của rất nhiều các liên kết
Ngân hàng - DNBH. Thống kê có 11/17 DNBH nhân thọ đã triển
khai hợp tác với khoảng 30 ngân hàng phân phối đa dạng các sản
phẩm bảo hiểm nhân thọ. Về lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, hiện
có 11 DNBH có vốn góp của ngân hàng.
Cũng tương tự mô hình hợp tác trên thế giới, Việt Nam hiện cũng
phát triển đầy đủ các mô hình hợp tác giữa NH và DNBH, như: (i)
Hợp tác phân phối, mô hình phổ biến nhất, điển hình là sự hợp
tác phân phối sản phẩm bảo hiểm giữa Ngân hàng - DNBH thời
gian qua tại thị trường Việt Nam; (ii) Liên doanh: ngân hàng góp
vốn thành lập DNBH dưới hình thức liên doanh hoặc cổ phần, khối
NHTMNN là những đơn vị tiên phong áp dụng mô hình này; (iii)
Chiến lược liên kết: ngân hàng thành lập DNBH trực thuộc, hoặc
Tập đoàn Bảo hiểm thành lập ngân hàng trực thuộc để cùng bán
chéo sản phẩm, đây là mô hình mà các ngân hàng theo đuổi, nhằm
hướng đến chiến lược hình thành Tập đoàn tài chính.

Bancassurance giúp ngân hàng có thêm sản phẩm mới để
cung cấp cho khách hàng mà không đòi hỏi phải tăng vốn trên
cơ sở rủi ro như đối với các sản phẩm đơn thuần của ngân
hàng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng khả năng
duy trì khách hàng và thu hút thêm khách hàng mới. Hoạt
động Bancassurance cũng tạo thêm nguồn thu nhập mới từ
hoa hồng bảo hiểm cho ngân hàng và các nhân viên ngân hàng
(đội ngũ bán hàng trực tiếp). Ngoài ra, việc bán các sản phẩm
bảo hiểm đồng thời với “gói tín dụng” còn giúp ngân hàng giảm
thiểu rủi ro không thu hồi được các khoản nợ nếu không may
người vay tiền gặp rủi ro. Thêm vào đó, Bancassurance còn
giúp cho ngân hàng có nguồn vốn huy động thông qua việc thu
phí bảo hiểm từ khách hàng và thông qua thỏa thuận hợp tác
đầu tư giữa ngân hàng và DNBH.
Có thể thấy tiềm năng tăng trưởng của Bancassurance tại Việt
Nam còn rất lớn, nhất là khi nền kinh tế đang trên đà phát
triển, thu nhập người dân theo đó cũng cải thiện, nhu cầu
phòng ngừa các rủi ro trong hoạt động hàng ngày con người
là thực sự cần thiết khi chất lượng cuộc sống ngày càng nâng
cao. Đặc biệt, hiện chỉ có khoảng 20-30% dân số tiếp cận với

hệ thống ngân hàng, thị phần Bancassurance cũng chỉ chiếm
2% trong tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ… là những yếu tố
tạo ra dư địa tăng trưởng rất lớn cho Bancassurance.
Thực tế cho thấy, Bancassurance vẫn chưa thực sự phát triển
một cách chính quy, chuyên nghiệp sau hơn 10 năm phát
triển. Thách thức không hề nhỏ khi thị trường đã phát triển
thời gian tương đối lâu nhưng thị phần không có sự tăng trưởng
vượt trội. Mặc dù đánh giá đúng tiềm năng phát triển, tuy
nhiên các ngân hàng vẫn chưa thực sự mặn mà do hoa hồng
và các lợi ích thu được từ Bancassurance hiện vẫn chưa đáng
kể so với các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Nhận
thức và đánh giá của người dân nói chung, khách hàng của
ngân hàng nói riêng về bảo hiểm nhân thọ không được tích cực
khiến việc thuyết phục, bán bảo hiểm gặp nhiều khó khăn. Các
hiện tượng “vàng hóa”, “đô la hóa” và đầu cơ BĐS cho thấy xu
hướng đầu tư, đầu cơ trong dân rất lớn. Đây là nguyên nhân
cơ bản cản trở sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ nói
chung và Bancassurance nói riêng.

Bancassurance là hướng đi phù hợp với xu hướng hội nhập và phát
triển của thị trường tài chính Việt Nam nói chung và ngành ngân
hàng nói riêng. Mô hình này giúp hoàn thiện “siêu thị tài chính”
mà các tập đoàn Tài chính - Ngân hàng đang hướng đến. Lợi
ích không chỉ là thu nhập từ việc bán sản phẩm Bancassurance mà còn đến từ việc gia tăng tiện ích cho khách hàng,
gắn kết khách hàng với ngân hàng. Tuy nhiên, để triển khai
hiệu quả mô hình Bancassurance cần có lộ trình chiến lược
dài hạn. Quan trọng nhất là “tư duy” của các ngân hàng phải
chú trọng đến thu nhập phi tín dụng, đặc biệt đánh giá một
cách toàn diện về lợi ích của Bancassurance. Từ đó, ngân hàng
mới có sự phân bổ nguồn lực để phát triển mô hình kinh doanh
này, hiệu quả theo đó sẽ tăng lên tương xứng với sự đầu tư.
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“Thế giới là một cuốn sách
và người không đi chỉ đọc
được một trang”.
Không ai có thể quyết định cuộc đời của
bạn ngoài chính bản thân bạn. Vậy bạn
muốn điều gì, mãi mãi đọc một trang
sách hay sẽ viết nên cuốn sách của
chính bạn?

T

heo thống kê về số lượng giao dịch
thẻ tín dụng liên quan đến lĩnh
vực nghỉ dưỡng của khách hàng
Sacombank thì có đến 50% các giao
dịch liên quan đến du lịch, đặt khách
sạn và 25% các giao dịch liên quan đến
hàng không.

KHÁCH HÀNG CAO CẤP

CẦN GÌ CHO

KỲ NGHỈ DƯỠNG?
Hoàng Tài - P. Dịch vụ Ngân hàng Cao cấp
Trước đây, khi nói tới khái niệm “những người thích xê dịch”, người ta thường hay nghĩ ngay đến hình ảnh
những người trẻ tuổi, thu nhập có thể không cao, nhưng lại có niềm đam mê bất tận dành cho việc khám
phá những vùng đất mới. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, xu hướng này đã lan rộng ra nhiều đối tượng
hơn, ở nhiều lứa tuổi hơn, đặc biệt đến cả những người có công việc với mức thu nhập mơ ước hoặc thậm
chí sở hữu những khối tài sản lớn mà ở góc độ ngân hàng gọi là “phân khúc khách hàng cao cấp”.
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Vậy nhóm khách hàng cao cấp này mong
đợi gì, kỳ vọng gì khi lên kế hoạch cho
những kỳ nghỉ dưỡng của mình? Chắc
chắn điều mà họ chờ đợi sẽ không phải
là việc đi nhiều nơi, tham quan nhiều
thắng cảnh, chụp được nhiều hình đẹp…
mà quan trọng hơn hết chính là có được
những trải nghiệm riêng biệt, đẳng cấp
trong suốt kỳ nghỉ dưỡng của mình. Các
trải nghiệm đẳng cấp, riêng biệt bao
gồm việc đi lại trên khoang hạng nhất
của những hãng hàng không hàng đầu
thế giới, lưu trú trong các khách sạn 5
sao sang trọng, thưởng thức các món
ăn được chuẩn bị bởi các đầu bếp danh
tiếng, mua sắm tại các trung tâm thương
mại, tham gia vào các tour được thiết kế
riêng hướng đến mục tiêu đặt sự riêng tư,
an toàn của khách hàng lên hàng đầu...
Tại Sacombank, Dịch vụ Ngân hàng Cao
cấp Sacombank Imperial sẽ mang đến
cho khách hàng các đặc quyền và ưu
đãi chuyên biệt, đồng hành trong từng
giai đoạn chuẩn bị cho kỳ nghỉ để khách
hàng có được những trải nghiệm tuyệt vời
nhất bên gia đình, bạn bè và người thân.
Với thẻ thanh toán Sacombank Visa
Imperial Signature và thẻ tín dụng Visa
Platinum cấp riêng cho khách hàng Dịch
vụ Ngân hàng Cao cấp, khách hàng sẽ
được hưởng ưu đãi mua vé máy bay dưới
hình thức giảm giá hoặc hoàn tiền. Đối
với khách hàng lựa chọn các kỳ nghỉ
dưỡng ở nước ngoài, với việc mua và
thanh toán vé máy bay bằng các loại thẻ
này thì khách hàng còn được hưởng các

Chuyến bay đã hạ cánh, nắng vàng biển xanh đã ngay trước mắt, khách hàng chỉ
cần nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng các dịch vụ cao cấp nhất và thoải mái sử dụng
thẻ để tận hưởng các ưu đãi ăn uống, mua sắm, chơi golf trong suốt kỳ nghỉ dưỡng
của mình.

gói bảo hiểm rất đa dạng bao gồm bảo
hiểm tai nạn du lịch toàn cầu với mức
bồi thường lên đến 10,5 tỷ đồng, bảo
hiểm mất mát hành lý, bảo hiểm hành
lý trả chậm và bảo hiểm trì hoãn chuyến
bay. Các gói bảo hiểm này sẽ giúp giảm
đi đáng kể các rủi ro cho khách hàng,
đặc biệt khi khách hàng chọn điểm đến
là những vùng đất xa lạ, mới mẻ. Bên
cạnh đó, Sacombank Imperial còn mang
đến cho khách hàng của mình các ưu đãi
khi mua ngoại tệ để mang đi du lịch với
tỷ giá ưu đãi so với bảng tỷ giá niêm yết.
Việc đặt khách sạn cho kỳ nghỉ dưỡng
cũng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết khi
ở bất cứ đâu chỉ với 1 chiếc smartphone
hay máy tính bảng và với các loại thẻ
được cấp khác, khách hàng Sacombank
Imperial sẽ được thoải mái lựa chọn
trong vô số các khu nghỉ dưỡng đẳng
cấp, sang trọng với mức giá tốt nhất.

Vào ngày khởi hành, chỉ cần liên hệ trước
với Trung tâm dịch vụ Khách hàng 24/7
của Sacombank, khách hàng và người
thân sẽ được đưa đón sân bay đúng thời
gian khách hàng yêu cầu. Thời gian chờ
chuyến bay hay chờ quá cảnh sẽ không
còn là khoảng thời gian lê thê, mệt mỏi
đối với khách hàng khi chỉ cần sử dụng
thẻ Priority Pass mà Sacombank Imperial
dành tặng, khách hàng sẽ được nghỉ
ngơi, thư giãn và tận hưởng các tiện ích,
dịch vụ cao cấp nhất trong các phòng
chờ dành cho khách hàng VIP tại các
sân bay quốc tế dù cho đi hạng vé nào.
Chuyến bay đã hạ cánh, nắng vàng biển
xanh đã ngay trước mắt, khách hàng chỉ
cần nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng các
dịch vụ cao cấp nhất và thoải mái sử
dụng thẻ để tận hưởng các ưu đãi ăn
uống, mua sắm, chơi golf trong suốt kỳ
nghỉ dưỡng của mình.
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Trương Mạnh Hùng
PGD Lê Đức Thọ

Tại sao tôi lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng của Sacombank?
Tôi đã đặt câu hỏi này với tư cách là một khách hàng để tìm cho mình câu trả
lời thành thật nhất. Và thật vui là đã có những câu trả lời mà tôi cho rằng

3

MỘT CÔNG CỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Ủy thác thanh toán

Khi đã hiểu rõ tính năng, tiện ích của từng loại thẻ, tôi
dễ dàng sử dụng chiếc thẻ tín dụng như một “trợ lý”
quản lý tài chính của bản thân và gia đình:

Với một chiếc thẻ tín dụng được đăng ký ủy thác thanh
toán thì các hóa đơn: điện, nước, điện thoại, internet,
truyền hình cáp, học phí, bảo hiểm… hàng tháng của
bạn sẽ được lập và tự động thanh toán để bạn có thể
yên tâm đi làm, công tác, du lịch… mà không còn mất
thời gian đi lại nộp tiền và lo lắng nộp trễ hạn bị cắt
dịch vụ nữa.

Quản lý ngân sách chi tiêu
Mỗi tháng chúng ta sẽ chi tiêu cho rất nhiều thứ, thông
thường là: nhu cầu thiết yếu (ăn uống, điện, nước…),
giải trí (đi du lịch, xem phim, nghe nhạc, uống cafe…),
mua sắm (quần áo, trang sức, công nghệ…), giáo dục
(nộp tiền học, mua sách báo…). Chiếc thẻ tín dụng
có thể phục vụ tất cả những nhu cầu đó và cuối tháng
chỉ cần nhìn vào bảng tổng kết chi tiêu để biết 1 tháng
chúng ta đã chi tiêu những gì. Hạn mức tín dụng của
thẻ cho biết ngân sách chi tiêu hàng tháng của chúng
ta đến đâu và khi nào gần đến giới hạn, vượt giới hạn.

Ưu đãi rộng khắp, chi tiêu thông minh
Sacombank liên kết với rất nhiều cửa hàng, nhà hàng,
trung tâm mua sắm… nên khi thanh toán bằng thẻ tín
dụng sẽ được giảm giá, hoàn tiền, mua trả góp 0%, đặc
biệt là tích điểm để đổi những món quà hấp dẫn như
nón bảo hiểm, áo mưa, phiếu mua sắm, vé máy bay,
voucher du lịch, trang sức, điện tử gia dụng…

rất thuyết phục. Mỗi người có những lý do khác nhau, với góc nhìn cá nhân,
tôi xin đưa ra 5 lý do để tôi lựa chọn thẻ tín dụng của Sacombank.

1

THƯƠNG HIỆU SACOMBANK
Sacombank là một trong những Ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, việc tôi sử dụng thẻ tín dụng
Sacombank là một bằng chứng cho sự đánh giá tốt và tín nhiệm từ một Ngân hàng hàng đầu. Hơn
thế nữa, sẽ thật tự hào và có ý nghĩa nếu bạn đang là chủ thẻ hạng Infinite, Platinum, Gold… tại
Sacombank. Nếu bạn là doanh nghiệp, bạn còn có thể tự tin nói điều này với đối tác, nhà cung
cấp, khách hàng. Sự cộng hưởng về thương hiệu sẽ phần nào giúp nâng cao thương hiệu cho
doanh nghiệp của bạn.
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THANH TOÁN DƯ NỢ THẺ NHANH CHÓNG
Nếu trước đây, bạn chỉ có 1 cách là đến các điểm giao
dịch để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng thì hiện nay
Sacombank cho phép bạn thanh toán bằng rất nhiều
cách khác nữa như: nộp tiền mặt tại ATM, chuyển
khoản từ thẻ Visa sang Visa, ủy thác thanh toán tự
động từ tài khoản Sacombank, iBanking, mBanking…
Bạn có thể lựa chọn cách tiện nhất và thanh toán mọi
lúc, mọi nơi. Chưa hết, Sacombank có tới 55 ngày miễn
lãi thay vì 45 ngày như trước đây, cho bạn có thêm thời
gian, giảm áp lực thanh toán.

ĐA DẠNG VỀ SẢN PHẨM, TIỆN ÍCH
Ngoài những sản phẩm thẻ thông dụng của Visa, MasterCard…
Sacombank còn có những loại thẻ riêng biệt dành cho các đối
tượng khác nhau:
Là VIP: có ngay Visa Infinite, World MasterCard, Visa Imperial
Signature hay Visa Platinum. Với những chiếc thẻ cao cấp này,
khách hàng đã trở thành “thượng khách” của toàn hệ thống
Sacombank và là thành viên của các câu lạc bộ siêu sang như
Infinite/Platinum, được cấp miễn phí thẻ Priority Pass, được hưởng
gói bảo hiểm lên đến 1 triệu USD…
Bạn đang sở hữu ô tô, xe máy: sẽ có JCB Car Card, JCB Motor Card
với các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ dành cho chiếc xe của mình.

5

ĐẲNG CẤP CỦA ĐẲNG CẤP
Cuối cùng, nếu được hỏi về chiếc thẻ đẳng cấp số 1 tại
Việt Nam hiện nay, tôi sẽ trả lời: Visa Infinite chỉ có tại
Sacombank với những đặc quyền dành cho “siêu” VIP.
Chiếc thẻ “vua” không chỉ giúp Sacombank khẳng định
vị thế hàng đầu trên thị trường thẻ tín dụng vô cùng sôi
động tại Việt Nam hiện nay mà còn củng cố niềm tin
nơi người tiêu dùng về một thương hiệu thẻ chất lượng,
vượt mọi mong đợi.

Phụ nữ thì không thể thiếu Visa Ladies First với để được ưu đãi
chăm sóc sắc đẹp, mua sắm…
Anh chị muốn học tập du lịch, làm việc tại Trung Quốc: Hãy nghĩ
đến UnionPay…
Nếu cần tiền mặt gấp: Không phải lo vì đã có thẻ Family, JCB Car
Card và JCB Motor Card (miễn phí rút tiền mặt tại ATM Sacombank).

Chính vì vậy mà tôi rất hài lòng khi sử dụng thẻ tín
dụng Sacombank và tự tin giới thiệu về thẻ cũng
như những trải nghiệm thực tế của mình cho khách
hàng của tôi.

Ngay cả các doanh nghiệp, Sacombank cũng có thẻ tín dụng Doanh
Nghiệp để giúp doanh nghiệp linh động quản lý được chi tiêu.
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Thẻ SACOMBANK
biến tôi thành…
Nguyễn Đình Đạo - CN Đồng Nai

“Tao lỡ thích món hàng kia trên trang web
lazada.com, nhưng không biết thanh toán
thế nào, mày thanh toán giúp tao nhé, tao
gửi lại tiền mặt đây”.

MINH LÝ

C

ó thể nào chu du khắp đó đây chỉ với chiếc ví “mỏng”? Vấn đề tài chính luôn là bài toán
khó cho những tín đồ du lịch. Vào dịp hè đầy ắp những tour trong và ngoài nước hấp
dẫn thì nguy cơ du khách “cháy túi” vì lỡ vung tay quá trán lại càng cao. Giắt túi những
mẹo siêu hay từ Sacombank, bạn sẽ luôn tự tin có những chuyến đi thú vị, hoàn hảo nhưng
vẫn kinh tế.

Mở thẻ chỉ dành cho việc du lịch

Chọn phương thức tốt nhất để mua ngoại tệ mặt

Hãy bắt đầu bằng việc mở một chiếc thẻ ngân hàng và nạp vào
thẻ số tiền mà bạn dự trù cho chuyến du lịch. Thẻ sẽ là công
cụ hữu hiệu giúp bạn quản lý chi tiêu, đảm bảo không vượt
ngân sách. Nếu du lịch quốc tế thì mở thẻ trả trước quốc tế
MasterCard Travel là có lợi nhất, vì bạn sẽ được hoàn tiền 2%
cho tất cả giao dịch thanh toán các khoản mua sắm, ăn uống,
giải trí ở nước ngoài, đồng thời tận hưởng ưu đãi và giảm giá từ
MasterCard tại nhiều điểm chấp nhận thẻ khắp thế giới. Bên
cạnh đó, chủ thẻ chỉ cần nạp tiền vào thẻ, số tiền giao dịch sẽ
tự động chuyển đổi sang loại tiền tệ của nước sở tại. Số tiền
nạp vào thẻ cũng linh động, tối đa 5.000.000 đồng đối với
thẻ vô danh và không giới hạn đối với thẻ đã được định danh
(đăng ký thông tin). Khi du lịch nước ngoài, khách hàng có thẻ
MasterCard Travel sẽ bớt đi nỗi lo mất tiền mặt và nếu bị mất thẻ
thì có thể gọi tổng đài 24/7 của Ngân hàng để khóa thẻ ngay lập
tức nhằm hạn chế tối đa tiền trong thẻ thất thoát. Khi về nước,
chủ thẻ cũng không mất thời gian đổi ngoại tệ chưa xài hết lại
thành đồng Việt Nam như những khách hàng chỉ dùng tiền mặt.

Trước đây, khi cần ngoại tệ tiền mặt để du lịch nước ngoài, không
ít người đã nghĩ đến việc mua ở thị trường tự do. Tuy nhiên,
cách này hiện nay vừa vi phạm pháp luật, vừa không an toàn
mà giá còn cao hơn so với mua ngoại tệ từ ngân hàng. Như tại
Sacombank, Ngân hàng đặc biệt cung cấp dịch vụ “Bán ngoại
tệ mặt” phục vụ khách du lịch nước ngoài với nhiều tiện ích
thiết thực và ưu đãi hấp dẫn như giá cạnh tranh, đa dạng ngoại
tệ giao dịch (USD, AUD, EUR, CAD, JPY…), thủ tục đơn giản
(chỉ cần cung cấp vé máy bay, passport, visa), mạng lưới giao
dịch rộng lớn, hỗ trợ cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước
ngoài… sẽ giúp cho mỗi chuyến đi của bạn thêm phần trọn vẹn
mà vẫn tiết kiệm.

Thủ tục mở thẻ thì vô cùng đơn giản vì khách hàng không cần
mở tài khoản ngân hàng hay
chứng minh thu nhập, rất
phù hợp cho các tín đồ du
lịch có thể chủ động sở
hữu thẻ bất cứ khi nào
muốn khởi hành.
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“Săn” các deal ưu đãi du lịch
Khi có dự định du lịch, bạn hãy dành chút thời gian lướt mạng
Internet tìm hiểu các ưu đãi khuyến mãi liên quan. Đặc biệt nếu
có thẻ Sacombank, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua những
ưu đãi “hot” nhất như: giảm giá đến 50% khi đặt phòng ở hàng
trăm khách sạn – resort trên toàn quốc (chuỗi Resort Six Senses,
Hòn Tằm Resort, Eden Resort, Laveranda Resort Phú Quốc…)
và tại các website lớn (Agoda.com, Mytour.vn…), khi mua vé
máy bay (Turkish Airlines, American Airlines, Angkor Airlines…),
mua tour lữ hành (Gotadi.com, Chu Du Việt Nam…); mua trả
góp lãi suất 0% với thẻ tín dụng quốc tế Sacombank cho các tour
du lịch (Cholontourist, TST Tourist, Hành Trình Phương Đông,
HonGai tours…), các gói nghỉ dưỡng cao cấp (Alma, Oh! Vacation…), các loại ba lô và va li (Mia.vn, Kos Shop…)…

“Cuối tuần này cả nhóm đi xem phim,
giao cho mày trọng trách đặt vé trước
nhé…”

K

ể từ khi trót “khoe khoang” về những tiện ích
Dịch vụ Ngân hàng điện tử của Sacombank
(Sacombank iBanking) với đám bạn thân, thì
nghiễm nhiên tôi kiêm luôn chức vụ cao cả này.
Trọng trách quả thực nặng nề nhưng với Sacombank
iBanking thì trở nên quá đơn giản. Chỉ cần một chiếc
máy tính hoặc điện thoại có kết nối mạng, tôi có thể
dễ dàng đặt vé cho cả nhóm trước cả tuần, và dĩ
nhiên là chúng tôi luôn có được vị trí ngồi tốt nhất
rạp. Không chỉ có thể đặt vé dễ dàng trong vòng
5 phút, với chiếc thẻ thanh toán Sacombank Visa
Debit trong tay, tôi còn được khuyến mãi mua 3 vé
tặng 1 vé. Quả là tiện ích và khuyến mãi khủng!

Đây cũng là tình huống tôi thường gặp từ nhóm bạn thân. Tất cả là
nhờ chiếc thẻ thanh toán Sacombank của tôi có chức năng thanh
toán online, chỉ cần nhập thông tin trên thẻ, hệ thống sẽ gửi một tin
nhắn xác thực đến số điện thoại của tôi để đảm bảo rằng chính tôi
vừa thực hiện giao dịch đó mà không phải là một ai khác. Quá trình
thanh toán diễn ra vừa nhanh chóng lại rất an toàn. Kể từ khi có thẻ
Sacombank, với những website có hỗ trợ thanh toán online thì với
việc mua sắm hầu như tôi không còn cần phải ra ngoài nữa. Thói
quen mua sắm của cả gia đình và bạn bè tôi đã hoàn toàn thay đổi,
cả thế giới mua sắm nay đã nằm gọn trong chiếc thẻ Sacombank!

“Cứu tụi tao với…”
Khi nhận được cuộc gọi này của đám bạn, tôi đã thực sự đã trở thành
“người hùng”!
Tháng vừa rồi, đám bạn đi phượt mà thiếu tôi vì bận công việc.
Không may là cả đám đã bị trộm ghé thăm, mất sạch toàn bộ tiền
bạc, giấy tờ… chỉ còn sót lại duy nhất chiếc điện thoại “cùi” quên
trong túi áo để gọi cho tôi. Đám bạn đã cầu cứu sự giúp đỡ của tôi người duy nhất có thể lúc này. Cả bọn cần tiền để quay ngược hành
trình đi về. Nhưng làm sao tôi có thể chuyển tiền cho đúng người
một cách nhanh nhất, khi mà cả đám không còn bất kỳ loại giấy tờ
gì kể cả CMND, bằng lái… Thật may, dịch vụ Chuyển tiền qua Thẻ
- nhận bằng di động (Sacombank Cardless) đã thay tôi thực hiện
nhiệm vụ bất khả thi này. Tôi chỉ cần mang thẻ đến điểm giao dịch
ATM Sacombank gần nhất để thao tác. Ngay sau đó đám bạn nhận
tin nhắn có chứa mật khẩu từ Sacombank và có thể đến bất kỳ ATM
nào của Sacombank để nhập mật khẩu trong tin nhắn để nhận tiền
mà không cần bất kỳ một loại thẻ hay giấy tờ nào. Sứ mệnh hoàn
thành, cả đám có thể trở về an toàn, và nghiễm nhiên tôi đã trở thành
“người hùng” của mọi người!
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Phan Thị Hồng Huệ
CN ĐỒNG NAI

Đ

ang cuộn mình trong ổ chăn ấm áp, bỗng tiếng
chuông điện thoại đột ngột reo lôi tôi ra khỏi giấc mơ
êm đềm, giọng chị Hai lảnh lót:

Trời ạ, sao tôi như…
- Lát nữa đi thanh toán tiền điện dùm chị nha,
hóa đơn chị chụp hình gởi qua viber đó.

Tôi vật vã ngồi dậy, dòm lên cái bàn làm việc chi chít giấy note
các khoản cần phải thanh toán, đóng hộ gấp trong hôm nay.
Bước ra mở cửa sổ thấy trời vẫn đang mưa, thiệt muốn trùm
mền ngủ một giấc cho quên trời đất…

- …..
- Có nghe không?
- Nhưng trời đang mưa mà.
- Khổ quá, anh đi công tác, chị phải đưa hai đứa
nhỏ đến trường, hôm nay cơ quan chị họp nữa,
cảm ơn Ty nha!
- Tít…tít...
Tôi lại ngủ thiếp đi.

7h15’, điện thoại rung lên lần nữa, giọng anh
Ba rõ to:
- Ty, lát nữa tạt ra công ty cấp nước đóng tiền dùm
anh nha, hai tháng rồi, không đóng nữa là họ cúp
nước nhà anh luôn, làm ơn nha!
- Trời, sao anh Ba lại để tới hai tháng vậy! - tôi
cáu gắt.
- Chậc, anh đi công tác suốt, chị sanh em bé về
nhà ngoại rồi còn đâu, giúp dùm đi ha.
- Tít…tít...
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7h40’, là điện thoại của mẹ gọi hỏi thăm tình hình
sẵn thúc tôi đi đóng tiền truyền hình cáp, ba mẹ đi
chơi hai tuần nay, tôi thì đi làm nên nhà đóng cửa
miết, nhân viên không ghé thu tiền được; với sẵn tiện
tạt qua ngân hàng chuyển tiền học phí cho bé Út trên
thành phố luôn.
8h00’ con bạn thân gọi nhờ đi đóng tiền Internet...

Mặc vào cái áo mưa, tôi chạy vội ra Sacombank ngay góc ngã
tư để chuyển tiền cho Út trước, trong lúc chờ giao dịch, tôi
than thở với chị Giao dịch viên ở quầy về thời tiết hôm nay
không thích hợp ra đường mà tôi lại có cả một đống hóa đơn
cần phải thanh toán. Không biết là do giọng chị ngọt ngào lại
nhiệt tình tư vấn, hay vì tình trạng của tôi quá “bi đát” mà
trong buổi sáng hôm đó, tôi đã đăng ký một loạt các sản phẩm
tại Ngân hàng, từ mở thẻ Visa, gửi tiết kiệm đến cả dịch vụ
eBanking. Đặc biệt lúc đó, cái khoản eBanking là khiến tôi
ưng nhất vì có thể giúp tôi chuyển khoản, thanh toán hóa
đơn mọi lúc, mọi nơi. Tôi áp dụng ngay cho các hóa đơn gấp
rút mà ba mẹ, anh, chị và con nhỏ bạn thân vừa “yêu cầu hỗ
trợ”. Với cả từ giờ, dù thời tiết đẹp hay xấu thì cũng chẳng
ảnh hưởng gì nữa vì tôi đã có thể thanh toán hóa đơn bất kỳ
nơi đâu, chỉ cần có internet là được. Thậm chí, khi có những
chuyến đi dài ngày, tôi không cần phải nhờ người đi thanh
toán thẻ Visa hộ nữa mà có thể thanh toán trực tuyến qua
eBanking luôn.

Về khoản tiết kiệm, một phần tiền lương và các khoản thu
nhập khác mỗi tháng của tôi đều quy về mối này, rảnh rỗi
tra cứu tự nhiên thấy vui vui vì công sức mình đã bỏ ra.
Nhờ eBanking mà thói quen ôm điện thoại tám xuyên lục

địa cùng hội bạn thân của tôi cũng không còn những tiếng
tít tít báo hết tiền khó chịu. Việc thanh toán học phí hay gửi
tiền tháng cho Út cũng không cần phải đến ngân hàng nữa,
tôi có thể ngồi bất kỳ đâu chuyển khoản khác hệ thống một
cách nhanh chóng, thông tin người thụ hưởng cũng được lưu
trữ lại để những lần chuyển sau có thể truy xuất dễ dàng.

Hơn thế nữa, những lần nhãn hiệu thời trang ưa thích có đợt
big sales, hay muốn mua món hàng cần thiết tôi vẫn điềm
nhiên giao dịch qua internet với thẻ Visa hoặc chuyển khoản
cho người bán qua eBanking chứ không phải lo cảnh chen lấn
toát mồ hôi hay kẹt xe bụi bặm ngoài đường nữa… Có đợt
nhà có việc, mẹ về quê gấp không chuẩn bị đủ tiền, tôi vào
eBanking chuyển tiền để mẹ ra Sacombank gần nhất nhận
bằng CMND luôn, nhanh gọn và đơn giản hết sức!

Có lúc không nhớ rõ những khoản đã chi, tôi cứ việc lên
eBanking tra cứu sao kê là sáng tỏ. Có thể còn nhiều tiện ích
khác tôi chưa kịp trải nghiệm, nhưng với tôi, hiện việc sử dụng
Ebanking cũng đã giúp tôi sử dụng thời gian của mình một
cách hữu hiệu hơn rất nhiều. Có thể vào một ngày trời xấu nào
đó, thay vì làu bàu vì bị dựng dậy nhờ chạy đến chỗ này, chỗ
kia để đóng tiền điện, tiền nước… thì tôi có thể thoải mái trả
lời: “Thanh toán hóa đơn hả? Chuyện nhỏ thôi mà”!
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Hỏi
& đáp

Tôi muốn mở thẻ thanh toán nội địa thì cần thủ tục/điều kiện gì?

!

Tôi dùng thẻ tín dụng có được tích lũy điểm giao dịch không?

!
!
!

?

!

?
?
?

Sacombank đang có chương trình tích lũy điểm thưởng trên giao dịch thanh toán các loại thẻ tín dụng (trừ giao dịch thanh
toán hóa đơn). Khách hàng giao dịch càng nhiều thì điểm tích lũy càng cao và có thể lựa chọn đổi được nhiều phần quà
hấp dẫn trên website Sacombank www.sacombank.com.vn.

!

Khách hàng có thể truy cập Internet Banking của Sacombank (www.isacombank.com.vn) để xem chi tiết thông báo giao
dịch thẻ tín dụng 3 tháng gần nhất. Ngoài ra, khách hàng còn có thể thanh toán thẻ tín dụng qua kênh này cũng như có
thể thanh toán các hóa đơn khác như điện, nước, điện thoại, Internet…

Tôi muốn sử dụng thẻ trả trước để mua hàng qua mạng thì có cần phải đến điểm giao dịch Sacombank?

!

Khách hàng có thể mua thẻ trả trước điện tử (e-Prepaid) trên kênh Internet Banking của Sacombank (www.isacombank.
com.vn) rất tiện lợi và nhanh chóng mà không cần phải đến các điểm giao dịch của Sacombank.

Tôi đang ở TP.HCM và muốn thuê ngăn tủ sắt thì đăng ký ở đâu?

!

Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ ngăn tủ sắt tại CN Trung tâm (266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3) hoặc
CN Phương Nam (279 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11).

Sacombank có sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho trẻ em không?

!

Sacombank hiện có sản phẩm Tiết kiệm Phù Đổng dành cho trẻ em từ 0 đến 15 tuổi, kỳ hạn gửi 6 tháng hoặc từ 1 đến
15 năm với lãi suất hấp dẫn kèm theo 1 số ưu đãi/khuyến mãi/quà tặng thiết thực dành riêng cho bé. Ngoài ra, bé còn
được đứng tên tài khoản và có thể nộp tiền vào tài khoản bất cứ lúc nào.

Tôi chuyển tiền nhận bằng CMND nhưng sai thông tin người nhận thì phải làm sao?

!

Khách hàng có thể liên hệ điểm giao dịch Sacombank gần nhất để làm lệnh đều chỉnh thông tin.

?

!
!

Tôi có hóa đơn tiền điện cần thanh toán gấp nhưng
không có thời gian đi đóng thì phải làm sao?

!

Khi bị sai mã Pin và thẻ bị khóa lần 1, nếu khách hàng còn nhớ mã Pin thì hãy liên hệ qua số tổng đài 1900 5555
88/08.35266060 để được hỗ trợ mở khóa. Trong trường hợp khách hàng muốn cấp lại mã Pin mới thì có thể đến bất kỳ
điểm giao dịch hoặc máy ATM nào của Sacombank để thực hiện yêu cầu.

Hiện Sacombank có loại thẻ nào đặc biệt mang dấu ấn
cá nhân không?

?

Hiện Sacombank đang phát hành loại thẻ trả trước có thể in
hình do chính khách hàng cung cấp. Khách hàng xem thêm
chi tiết và đăng ký thông tin, gửi hình ảnh tại địa chỉ http://
theinhinh.sacombank.com.

Khách hàng hãy liên hệ ngay với Trung tâm Dịch vụ khách
hàng 24/7 theo số điện thoại 1900 5555 88/08.3526
6060 hoặc đến điểm giao dịch Sacombank gần nhất thông
báo mất thẻ để Sacombank khóa thẻ đề phòng rủi ro và làm
thủ tục cấp lại thẻ.

Hiện máy ATM của Sacombank có chức năng nộp tiền mặt vào tài khoản. Khách hàng có thể liên hệ với Trung tâm Dịch
vụ khách hàng 24/7 theo số tổng đài 1900 555 588/08.35266060 để được cung cấp vị trí ATM gần nhất và được
hướng dẫn giao dịch.

Người thân của tôi bị mất CMND và không có tài khoản tại Sacombank. Có cách nào để nhận tiền của tôi
chuyển?
Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử hoặc đến bất kỳ ATM nào của Sacombank để thực hiện chuyển
khoản bằng dịch vụ “Chuyển tiền - Nhận bằng di động”. Người thân của khách hàng sẽ nhận được tiền qua ATM
Sacombank mà không cần phải có CMND hoặc tài khoản tại Sacombank.

Haâo khñ Sacombank

?

Với hóa đơn điện có đứng tên đúng chủ tài khoản thì khách
hàng có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng theo
số điện thoại 1900 5555 88/08.35266060 để yêu cầu
trích tiền trong tài khoản thanh toán hóa đơn. Bên cạnh đó,
khách hàng có thể đăng ký dịch vụ Ủy thác thanh toán hóa
đơn để hàng tháng Sacombank tự động trích tiền thanh toán
theo lịch định.

Tôi muốn đăng ký Ủy thác thanh toán cho sản phẩm
Tiết kiệm Phù Đổng qua tổng đài có được không?

!

Tôi bị mất thẻ thì phải làm sao?

Tôi muốn nộp tiền vào tài khoản của tôi vào thời điểm ngoài giờ làm việc thì phải làm thế nào?

?
38

?

Tôi muốn xem giao dịch thẻ tín dụng bằng cách nào?

Tôi nhập sai mã Pin và thẻ bị khóa thì phải làm thế nào?

?
?

Thủ tục để mở thẻ thanh toán nội địa (Plus) hết sức đơn giản, khách hàng chỉ cần mang
CMND/Hộ chiếu đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Sacombank là có thể mở tài khoản
thanh toán và thẻ Plus. Thẻ Plus có thể sử dụng tại tất cả các ATM và các điểm chấp
nhận thẻ trong nước có logo Napas.

?

Hoàn toàn được. Khách hàng chỉ cần đến bất kỳ điểm giao
dịch nào của Sacombank để đăng ký mã giao dịch qua
tổng đài (gồm 6 ký tự chữ hoặc số), sau đó khách hàng
liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số điện thoại
1900 5555 88/08.35266060 cung cấp mã giao dịch đã
đặt để yêu cầu đăng ký ủy thác thanh toán. Hàng tháng,
Sacombank sẽ tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán
của khách hàng để nộp vào tài khoản Tiết kiệm Phù Đổng
và khách hàng sẽ nhận được tin nhắn báo giao dịch tự động
thông báo đã trích tiền.

Sacombank có dịch vụ làm trung gian mua bán bất động sản không?

!

?

Hiện Sacombank đang có triển khai dịch vụ này và sẽ đảm bảo việc thanh toán diễn ra an toàn, nhanh chóng và tiện lợi.

Người thân ở nước ngoài chuyển tiền về Việt Nam thông qua dịch vụ Moneygram. Tôi muốn nhận tiền thì
cần thủ tục gì?

!

Khách hàng chỉ cần đem theo CMND/Hộ chiếu, mã giao dịch chuyển tiền do người gửi tiền cung cấp và đến bất kỳ điểm
giao dịch nào của Sacombank để nhận tiền, rất nhanh chóng và tiện lợi.
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M
Tôi là Mr.4P

ột ngân hàng để có hiệu quả hoạt
động tốt thì không thể chỉ tập
trung duy nhất vào tăng trưởng
tín dụng. Đặc biệt, khi gần đây thuật ngữ
bán chéo (cross-selling) và bán thêm
(up-selling) ngày càng được nhắc đến
nhiều trong lĩnh vực ngân hàng thì việc
việc tăng cường liên kết đối tác để mang
đến cho khách hàng nhiều sản phẩm –
dịch vụ phong phú, đa tính năng chính
là giải pháp trong thời buổi cạnh tranh.
Tại Sacombank cũng vậy, để gia tăng
thị phần thì giải pháp chính là tập trung
bán hàng (bán chéo và bán thêm) cho
các khách hàng hiện có, họ là những
người đã tin tưởng Sacombank và gần
như thỏa mãn với những giá trị mà sản
phẩm - dịch vụ Sacombank mang lại.
Việc bán chéo và bán thêm này còn giúp
Sacombank tiết giảm nhiều chi phí cho
việc tìm kiếm, xây dựng hệ khách hàng.
Cũng vì lẽ đó mà Mr.4P đã ra đời để kích
thích niềm đam mê bán chéo, bán thêm
cho đội ngũ bán hàng của Sacombank
trên toàn
hệ thống.

BÁN CHÉO
BÁN THÊM

CŨNG LÀ CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG
Trần Văn Thông – P. Khách hàng Cá nhân
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Được triển khai chính thức từ tháng
5/2016, nhằm truyền tải đến CBNV một
cách gần gũi, chương trình được hình
tượng hóa thành một nhân vật mang
tên Mr.4P – đây là một chuyên viên bán
hàng năng động, đam mê, thích khám
phá và tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Với
mỗi khách hàng, Mr.4P luôn tìm hiểu và
tư vấn ít nhất 4 sản phẩm dịch vụ cần
thiết, phù hợp. Phải nói thêm một điều,
việc tư vấn để bán chéo, bán thêm này
không chỉ nhằm mục đích góp phần tăng
trưởng doanh số của ngân hàng hay KPI
của CBNV mà còn là một hình thức kết
nối, chăm sóc khách hàng, khiến khách
hàng tăng sự hài lòng và thêm gắn bó với
Sacombank.

quả thật sự ấn tượng. Bí quyết bán hàng
của Bích Phượng chỉ gói gọn trong 3 yếu
tố: Luôn tự tin vào chất lượng sản phẩm
dịch vụ mà Sacombank cung cấp, Phục
vụ khách hàng thật tận tình và Sẵn sàng
khai thác mọi cơ hội.

Theo kế hoạch đến cuối năm, mỗi tháng,
Mr.4P sẽ đề xuất một thách thức đến
đội ngũ bán hàng của Sacombank. Thử
thách của tháng 5 – cũng là thử thách
đầu tiên mang tên “Cá nhân bán được
Combo (Combo 1 hoặc Combo 2) cho
nhiều khách hàng nhất trong tháng”
và thử thách của tháng 6 “Cá nhân bán
được Combo kèm Tiền gửi tương lai/Ủy
thác thanh toán cho nhiều khách hàng
nhất trong tháng” đã tìm được người
chiến thắng. Đó là bạn Đào Thị
Bích Phượng - Chuyên viên Tư
vấn (PGD Gia Nghĩa – CN Đắk
Nông).

- Những nỗ lực (Effort - E) bán chéo của
bạn sẽ phụ thuộc trực tiếp vào việc bạn
đang có động lực (Motivated - M) như
thế nào. Bán chéo và bán thêm cần
thêm thời gian và công sức.

Trong tháng 5, Bích Phượng đã
bán thành công tổng cộng 158
Combo cho 158 khách hàng;
tháng 6, bạn lại bán được
thêm 47 Combo kèm Tiền gửi
tương lai và 14 Combo kèm
Ủy thác thanh toán. Đây là kết

Ai sẽ là người chiến thắng trong
các thử thách tiếp theo, hãy cùng
đón chờ nhé!

Mr.4P khởi đầu như vậy xem như là
thành công. Trước mắt, vẫn còn nhiều cơ
hội cho các bạn thể hiện năng lực bán
chéo, bán thêm. Để tiếp thêm động lực
cho các bạn trong những thử thách tiếp
theo, Mr.4P gửi đến các bạn một “bí kíp”
đó là:
Theo nguyên tắc hiệu quả cho công
tác bán chéo, bán thêm với công thức
E=MC2 (Tim Hindle):

- Phần thưởng (Compensation - C) luôn
luôn là một yếu tố quan trọng trong bán
hàng, nếu bạn muốn nhiều hơn thì phải
nỗ lực nhiều hơn trong mỗi lần bán.
- Hãy luôn kiểm soát (Control - C). Cho
dù bạn là một nhân viên bán hàng hay
một người quản lý, khả năng kiểm soát
hướng đi của các hoạt động sẽ quyết
định thành công.

Luôn nghĩ về lợi ích của khách hàng với tiêu chí “đừng
cố gắng bán, hãy giúp khách hàng mua” khiến tôi cảm thấy
mình được khách hàng tin tưởng, tín nhiệm hơn vì tôi không chỉ
bán cho khách hàng sản phẩm phù hợp mà tôi còn đang chăm sóc cho khách hàng
của mình… Vận dụng linh hoạt chương trình “Dùng nhiều – Giảm nhiều” cũng là
một trong những bí quyết giúp tôi vượt qua được thách thức cũng như mang lại
những trải nghiệm mới mẻ dành cho khách hàng.
Đào Thị Bích Phượng - Chuyên viên Tư vấn (PGD Gia Nghĩa – CN Đăk Nông)
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Khó khăn là vậy nhưng đi qua giông bão
thì sẽ là những quả ngọt. Niềm vui của các
CVKH không chỉ đến từ kết quả công việc
mà còn là tình cảm chân thành được nhận
lại từ khách hàng. Bên cạnh đó, có cùng
khách hàng trải qua khó khăn như vậy thì
mới có thể hiểu khách hàng hơn, đồng cảm
với họ hơn, đồng thời củng cố được niềm
tin, xây dựng hình ảnh Sacombank thật đẹp
trong mắt họ…

Dương Dương

T

ừ đầu tháng 6 là bắt đầu của mùa mưa bão. Các quầy giao dịch trở nên hơi vắng hơn đôi
chút bởi những cơn mưa cản trở việc tới lui của khách hàng. Tuy nhiên, các hoạt động
đặc thù, đặc biệt là hoạt động thu hồi nợ vẫn cần được diễn ra đúng thời gian và tiến độ.
Vì vậy, đội ngũ Chuyên viên khách hàng (CVKH) càng phải nỗ lực hơn để tìm ra phương án hỗ
trợ khách hàng. Cách giải quyết có khi là phải đến gõ cửa từng nhà để tư vấn cho khách hàng
về việc góp tiền đúng hạn, tránh để mất phí phạt... Bất chấp thời gian và thời tiết, họ luôn hết
mình vì công việc - họ là những cánh chim vượt bão…

Anh Phạm Lê Trung Kiên - CVKH CN Đăk Lăk
gửi những dòng tâm sự chân chất, mộc mạc:
“Với đặc thù cho vay phân tán nhỏ lẻ nên
khách hàng của CN ở khá xa trụ sở. Đường
đến nhà họ thường là đường đất đỏ xấu lắm.
Có khi phải băng qua mấy đường rẫy nhỏ
hẹp nên cũng hay bị trơn trượt. Chưa kể, đi
ngang ruộng gặp mấy xe máy cày, xe công
nông tự chế rồi mấy chú chó dữ canh đồng
nữa, khiếp lắm”.

Anh Phạm Đình Vũ - CVKH PGD Ba Đồn (CN Quảng Bình) thì cho
biết: “Vào mùa mưa, khách hàng ít chủ động đến ngân hàng để
thanh toán nợ. Mưa bão lại gây thiệt hại về kinh tế, mức độ nặng
nhẹ tùy, nên có khi khách hàng buộc phải dùng nguồn tiền trả
nợ để khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra. Đặc biệt, khó khăn
lớn nhất là đối với nhóm khách hàng khai thác thủy hải sản, bởi
mưa gió hoài thì số chuyến ra khơi ít, sản lượng đánh bắt kém
dẫn đến thu nhập sụt giảm nhiều, ảnh hưởng tới nguồn thu trả
nợ ngân hàng. Vì vậy, trong thời gian này CVKH phải tăng cường
theo sát để động viên, đóng góp ý kiến hoặc hiến kế tháo gỡ khó
khăn cho khách hàng nhằm góp phần hỗ trợ khách hàng trong
việc giữ được nguồn thu và thanh toán nợ đúng hạn”.

“Khi mình tìm đến khách hàng, giải thích cho khách hàng hiểu
rõ trách nhiệm phải thanh toán nợ và những ảnh hưởng không
tốt nếu bị chuyển qua nhóm nợ quá hạn thì khách hàng rất hợp
tác cùng mình giải quyết. Họ sẵn sàng lắng nghe và làm theo tư
vấn của mình nếu hợp lý”, anh Nguyễn Đỗ Lâm Đồng - Trưởng PGD
Đức Trọng (CN Lâm Đồng).

“Khi chúng tôi đến tìm gặp khách hàng,
họ luôn có thái độ vui vẻ, thân thiện, hợp
tác. Mình hỗ trợ khách hàng hết mình như
vậy thì khách hàng sẽ yêu mến mình thôi,
tôi tin là vậy”, anh Nguyễn Văn Thân – Phó
PGD Đăk Mil (CN Đăk Nông).

Mỗi nghề đều có một nỗi vất vả riêng. Hoàn cảnh khó khăn, tình huống nan giải thường sẽ dạy cho chúng ta những
bài học quý giá về tính kiên trì, lòng nhẫn nại và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Hy vọng những cơn mưa bão
này sẽ không làm nặng cánh bay mà còn giúp tôi luyện cho những cánh chim CVKH của Sacombank càng một vững
chãi, chắc chắn… Và khi mùa mưa bão đi qua, các cánh chim lại được chao liệng khắp bầu trời trong với lòng yêu
nghề cháy bỏng.

Nỗ lực cao như vậy nhưng đôi khi các anh chị
em CVKH cũng thể không tránh khỏi những
mệt mỏi, ảnh hưởng sức khỏe bởi những tình
huống oái ăm, trắc trở mà mưa bão gây ra…
“Mưa gió thì khách hàng khó đến CN lắm,
đường xa lầy lội tội họ, gọi điện thì không
biết khách hàng có nhớ không nên mình đến
tận nhà là tốt nhất. Có hôm trên đường đi
mưa lớn, mưa tạt đến nỗi tôi thấy như bị
ngàn mũi kim tiêm đâm vào tay, vào mặt,
gió thì mạnh đến nỗi cứ đẩy người và xe xiên
xéo mãi trên mặt đường. Sau khi mưa dứt
thì giao thông lại bị tắc nghẽn đến cả tiếng
đồng hồ, có khi hơn…”, chia sẻ của anh Lê
Thọ Thiên - CVKH PGD TN Nam Phước (CN
Quảng Nam).
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Cẩm nang

TÒNH HUÖËNG T
PHAÁP LYÁ
Cẩm Huyên
PHÒNG Pháp lý & Tuân thủ

Vậy, CBNV phải ứng xử thế nào khi cảm thấy lúng túng trong
việc áp dụng văn bản hoặc rơi vào “thế bí” khi gặp các tình
huống phức tạp phát sinh?
Giải pháp hết sức thuyết phục cho các trường hợp này là BỘ
GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ đã được ban hành (theo
Quyết định số 4053/2015/QÐ-PL&TT). Có thể ví von một cách
đơn giản rằng đây chính là một cuốn “cẩm nang” nhằm giải đáp
ngay tức thì các tình huống pháp lý điển hình, phổ biến, diễn ra
hàng ngày trong hoạt động của các CN/PGD trên toàn hệ thống.
Căn cứ vào đó, CBNV Sacombank sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp
cho các “ca khó” cần phải giải quyết.
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rải qua 25 năm hình thành và phát triển, có thể
nói một trong những “tài sản” rất đáng tự hào
của Sacombank là hệ thống văn bản lập quy bài
bản; quy trình – quy chế rõ ràng; hệ thống sản phẩm
– dịch vụ phong phú, đa dạng, điều chỉnh đầy đủ các
hoạt động của Ngân hàng. Tuy nhiên, đây cũng chính
là một thách thức đối với CBNV trong quá trình cập
nhật, tìm hiểu và sử dụng khi tác nghiệp hàng ngày,
đặc biệt là đối với các nhân viên tân tuyển, giao dịch
viên hay chuyên viên tư vấn tại Chi nhánh/Phòng
Giao dịch (CN/PGD) bởi chính “khối lượng đồ sộ” của
hệ thống này. Thêm vào đó, thực tiễn các tình huống
pháp lý vẫn đang diễn ra mỗi ngày với “muôn hình vạn
trạng” mà không phải lúc nào cũng có văn bản nội bộ
tương thích hướng dẫn chi tiết, cụ thể.

Cuốn “cẩm nang” có gì?
Như một tiện ích dành cho các CBNV công tác tại hầu hết các
bộ phận khác nhau tại CN/PGD, BỘ GIẢI ĐÁP đã tổng hợp gần
200 tình huống pháp lý được chia thành 5 phụ lục tương ứng
với 5 mảng nghiệp vụ mang tính truyền thống, phổ biến của CN/
PGD trên toàn hệ thống. Bao gồm:
- Phụ lục 1 đưa ra các tình huống liên quan hoạt động huy động
vốn (61 tình huống) đã được phân chia theo các chủ đề nhằm
thuận tiện cho việc tra cứu của CBNV khi có tình huống phát
sinh như: tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, con dấu, chủ
tài khoản, ủy quyền sử dụng tài khoản, thừa kế…

- Phụ lục 2 được thiết kế 94 tình huống tiếp theo liên quan
nghiệp vụ cấp tín dụng. Có thể thấy, đây là nghiệp vụ cơ bản
và hết sức quan trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động
của CN nói riêng cũng như Ngân hàng nói chung. Hiểu được
điều này, cuốn “cẩm nang” nêu trên cũng đã dành một khối
lượng tình huống tương xứng, đáng kể nhằm hỗ trợ các CN/
PGD phần nào giải đáp các thắc mắc thường gặp phải trong
quá trình thực hiện công tác cấp phát tín dụng.
- Phụ lục 3 và 5 tập trung vào các tình huống liên quan đến
pháp luật ngoại hối (19 tình huống về giao dịch vãng lai, 3
tình huống về giao dịch vốn, 3 tình huống về sử dụng ngoại
hối trên lãnh thổ Việt Nam) và 7 tình huống về Phòng chống
rửa tiền, cung cấp thông tin và phong tỏa tài khoản, đạo luật
FATCA. Quy định về các nghiệp vụ quy định tại 2 phụ lục này
nhìn chung khá phức tạp và còn nhiều mới mẻ tại Việt Nam.
Do đó, các tình huống đã được đề cập trong 2 phụ lục này
đều là những tình huống rất chọn lọc, đáng để tìm hiểu và
tham khảo, vận dụng khi CBNV thực hiện các nghiệp vụ có
liên quan.
- Phụ lục 4 được xây dựng với 10 tình huống nhằm giải đáp các
thắc mắc của các CN/PGD về các vấn đề có liên quan việc
ủy quyền - phân quyền trong nội bộ của Sacombank nhằm
đảm bảo CBNV hiểu nhất quán và phân biệt rõ 02 nội dung
ủy quyền – phân quyền khi điều hành, xử lý công việc hàng
ngày. Thông qua đó, những rủi ro hoạt động phát sinh được
CBNV nhận biết và ngăn ngừa ngay từ giai đoạn xác lập nội
dung ủy quyền – phân quyền cũng như trong quá trình triển
khai thực hiện.

Những ai nên đọc cuốn “cẩm nang” này?
Nhìn chung, với số lượng gần 200 tình huống pháp lý liên quan
đến hầu hết các nghiệp vụ, hoạt động của Ngân hàng, BỘ GIẢI
ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ có đối tượng tác động rất rộng,
có thể là người bạn đồng hành của hầu hết các CBNV đang công
tác tại các vị trí khác nhau của CN/PGD.
Nếu như Phụ lục 1, 3, 5 sẽ giúp ích rất nhiều đối với nhóm
CBNV trực tiếp giao dịch, tiếp xúc với khách hàng là Giao dịch
viên và Chuyên viên tư vấn thì Phụ lục 2 là một sự hỗ trợ tuyệt
vời cho Chuyên viên QHKH (cá nhân/doanh nghiệp) trong quá
trình thực hiện công việc.
Bên cạnh đó, CBNV luồng hỗ trợ - giám sát cũng tiết kiệm rất
nhiều thời gian và tăng tính chủ động trong công tác điều hành
đơn vị khi tham khảo và nghiên cứu một số tình huống nêu tại
Phụ lục 4 như Chuyên viên/Nhân viên hành chánh chi nhánh,
Chuyên viên Kiểm soát rủi ro….
Tóm lại, với hình thức trình bày dưới dạng hỏi – đáp rất rõ ràng
và súc tích, BỘ GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ thực
sự sẽ trở thành một trợ thủ hết sức đắc lực cho CBNV của CN/
PGD trong tác nghiệp hàng ngày. Vì vậy, thiết nghĩ, mỗi CBNV
đều nên đọc kỹ các tình huống đã được nêu trong Bộ giải đáp
- thậm chí in ra thành tập, thành cuốn tài liệu “nằm lòng” - để
sẵn sàng sử dụng khi cần đến. Hy vọng rằng, BỘ GIẢI ĐÁP CÁC
TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ sẽ góp phần nâng cao kiến thức nghiệp
vụ chuyên môn, trau dồi kinh nghiệm/kỹ năng xử lý và nâng cao
hiệu quả công việc cho mỗi CBNV Sacombank, góp phần vào sự
phát triển, ổn định và bền vững của Ngân hàng.
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NGÛÚÂI SACOMBANK

T

hú thực, ngày đầu tiên đến cơ quan,
tôi rất sợ vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt
anh. Tôi nghĩ chắc lãnh đạo là phải
vậy. Nhưng rồi, trái với suy nghĩ ấy, anh
hướng dẫn tôi rất tận tình, rằng tôi phải báo
cáo lãnh đạo ra sao, xin phép được phân
công công việc thế nào, rồi cách học hỏi
các anh chị đi trước nữa... Đó là bài học
đầu tiên tôi học được từ anh và là bài học
tôi luôn chia sẻ lại với nhân viên mới của
mình sau này.

ĐẦU TIÊN
Nguyễn Thị BiêN
PGD Thuận Thành

Suốt tám năm làm việc tại Sacombank và cũng
ngần ấy năm gắn bó tại Chi nhánh Bắc Ninh, tôi đã
học hỏi được rất nhiều từ những tấm gương ở đây
và có thêm động lực, niềm đam mê trong công
việc. Đó là anh Giám đốc Chi nhánh thân thiện,
nhiệt thành, người đã tạo nên môi trường làm việc
trong sạch, gắn kết cho tất cả CBNV chúng tôi; là
anh Tổ trưởng Tổ bảo vệ luôn tận tâm với khách
hàng, sống chan hòa và trả lại vàng cho khách hàng
đánh rơi tại Ngân hàng… Và còn nhiều nhiều tấm
gương khác nữa, làm việc bên các anh chị, tôi lại
học thêm những điều mới bổ ích. Xin viết về anh,
người thầy đầu tiên đã hướng dẫn tôi từ những
ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào Sacombank: anh
Nguyễn Đức Trường.
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Còn nhớ, khi tôi chỉ mới thử việc được hai
tuần, thật không may trong một lần thực
hiện giao dịch, khách hàng báo thiếu tiền
và cô ấy nghĩ do tôi lấy. Năm triệu đồng
– một số tiền quá lớn với tôi khi ấy, thậm
chí cho đến thời điểm đó, tôi chưa bao giờ
được sở hữu trong tay một số tiền lớn như
thế. Tôi sợ hãi, mặt nóng ran, mắt rưng
rưng và hai hàng nước mắt chỉ trực trào ra.
Khách hàng lớn tiếng, tôi chưa biết làm thế
nào thì anh xuất hiện, vẻ mặt bình tĩnh và
thân thiện. Anh hỏi thăm khách hàng và
mời khách hàng vào phòng làm việc. Không
hề ồn ào, chỉ có tiếng nói chuyện nho nhỏ
và còn có tiếng cười. Tôi vẫn sợ sệt chờ đợi bên ngoài, trong
lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Rồi cửa phòng mở, khách hàng
nhẹ nhàng bước ra về. Tôi sợ lắm, chạy ngay vào gặp anh, xin
anh mời khách hàng lại, cô ấy xét người tôi cũng được, tôi thề
là tôi không lấy tiền của khách. Vẫn với vẻ mặt bình tĩnh ấy,
thêm chút cảm thông, anh nói “Không ai có quyền xét em cả,
em cứ yên tâm, anh tin nhân viên của mình, anh tin là em
không lấy”. Nước mắt trào ra, trong tôi là một niềm biết ơn vô
hạn và cho đến bây giờ tôi vẫn vô cùng biết ơn anh về điều
đó. Chính anh đã cho tôi niềm tin để có thể tiếp tục công việc
của mình tại Sacombank.

Cuối cùng, sự việc cũng được giải quyết êm
thấm và khách hàng vẫn quay lại giao dịch
với Sacombank. Tôi có thêm một bài học
nữa từ anh, đó là cách đối nhân xử thế với
nhân viên, đồng nghiệp và khách hàng. Bí
quyết có lẽ trước hết là từ chính bản thân
anh. Giọng nói chân tình, giản dị, những lời
hỏi han ân cần, những lựa chọn, những giải
pháp tối ưu anh trân trọng gửi đến khách
hàng không phải chỉ để xã giao lấy lòng mà
là mong muốn được phục vụ khách hàng
tốt hơn. Có lẽ chính điều đó đã gieo vào
lòng khách hàng niềm tin và tình cảm sâu
sắc. Điều này không phải ai cũng làm được,
vì nó đòi hỏi phải có lòng đam mê công
việc, phải thật sự chân thành và xem lợi
ích của khách hàng như chính lợi ích của
Sacombank.
Công việc là vậy, còn ngoài giờ làm việc
anh giống như người anh trai của chúng tôi.
Chúng tôi có những buổi liên hoan Phòng,
có khi chỉ là anh chị em cuối giờ đi ăn vặt,
nhưng đó cũng chính là lúc chúng tôi chia
sẻ cởi mở về cuộc sống riêng, về gia đình,
những niềm vui, nỗi buồn và anh luôn là
người đưa ra những lời khuyên đúng đắn. Chị nhà cũng từng
công tác tại Chi nhánh Bắc Ninh nên rất hiểu và cảm thông
với những nỗi vất vả trong công việc của chồng, luôn tin yêu
và tạo điều kiện tốt nhất để anh tập trung cho công việc, cũng
như hoàn thành tốt vai trò của một người chồng, người cha
trong gia đình.
Giờ đây anh đã là Phó Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh, gánh
nặng công việc nhiều hơn rất nhiều. Ngoài ra, anh còn là Chủ
tịch Công đoàn, phải quan tâm, chăm lo đến đời sống của gần
một trăm công đoàn viên của Chi nhánh. Nhưng tôi tin, với
một hậu phương vững chắc, với tình yêu mến của gia đình Chi
nhánh Bắc Ninh dành cho anh, anh sẽ vẫn như vậy, vẫn luôn
tận tâm với công việc, chu đáo với gia đình và anh sẽ mãi là
tấm gương sáng để chúng tôi noi theo.
Cảm ơn anh, người thầy của tôi!
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CUÖÅC SÖËNG QUANH TA

Khi

cất lên

Phong Linh

“Xuân - hạ - thu - đông, đất trời có bốn mùa luân chuyển, bạn yêu mùa nào nhất trong năm?”

C

ó người nói yêu đến lạ sức sống xanh mướt của mùa
xuân, có người yêu ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hạ, có
người lại say đắm sắc trời dịu dàng man mác của mùa
thu, nhưng có người lại yêu tha thiết tiết trời tĩnh lặng của mùa
đông. Nhưng bạn này, có bao giờ bạn chợt nhận ra rằng mình
đã trót yêu thời khắc giao mùa khi đất trời cựa mình chuyển từ
hạ sang thu không?
Đó là một buổi sáng tinh khôi thức dậy, bạn mở toang cửa sổ
và nhận ra bầu trời hôm nay dường như trong hơn, cao và xanh
hơn. Cái nắng rát bỏng của mùa hè mới ngày hôm qua nay
dường như đã dịu đi nhiều lắm. Bên kia, vài bông hoa phượng
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vỹ đỏ thắm chắt chiu cuối mùa thoắt ẩn thoắt hiện giữa nền lá
xanh sẫm của bác phượng già. Dọc theo hai dãy phố, sắc bằng
lăng cũng đã bắt đầu phai màu. Tất cả giăng giăng xung quanh
bạn một không khí êm êm, dịu mát và mềm mại. Rồi bạn chợt
thấy mình như được sống lại trong những thước phim xưa cũ
của đoạn hồi ức năm vừa tròn 18. Là chiếc áo dài trắng tinh
khôi, là chiếc xe đạp quen thuộc đến trường, là những tập sách
được bao cẩn thận bằng giấy màu in những bông hoa cúc dại
tinh khôi, là những giọt nắng nhảy nhót trên khuôn mặt với nụ
cười bừng sáng. Ô, thì ra bạn cũng có một thời hồn nhiên và
trong sáng đến thế. Khẽ mỉm cười, bạn lại bỗng yêu đời, nhiệt
huyết, líu lo như cô gái 18 tuổi năm nào.

Rồi khi bạn khép cánh cửa sổ lại, guồng quay vội vã đầy
to toan của cuộc sống trở về, liệu những cảm xúc lâng lâng
trong khoảnh khắc giao mùa ấy sẽ còn đọng lại bao lâu? Bạn
hỡi, vì cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ, hãy cố gắng để
cuộc đời của mình có càng nhiều những ngày thật hạnh phúc
và bình yên càng tốt.
Chuyện kể rằng, có một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ
nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Rất
nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua
ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông
phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ
là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao
quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng
mịn màng. Ai nấy ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là
một bức tranh thật hoàn hảo về bình yên. Bức tranh kia cũng
có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và
lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút
kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi
bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút
nào. Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng
thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá.
Bên trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó giữa
dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang
bình thản đậu trên tổ của mình... Bình yên thật sự. “Ta chọn
bức tranh này!” - Nhà vua tuyên bố. “Sự bình yên không
có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn,
không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở
trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong
trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên!”
Quả đúng như vậy! Sẽ có những ngày dài, chúng ta bị những
cảm xúc không tên chế ngự. Không hẳn đó là sự chán
chường, không phải là cảm giác tuyệt vọng, càng không phải
là sự tức giận… nhưng nó đủ để nhấn chìm ta đến nghẹt thở
khiến ta phải với tay mong tìm kiếm sự bình yên. Nhưng bạn
ạ, yên bình thực sự không phải là trạng thái hoàn toàn không
có sự hỗn loạn hay phiền não, mà giống như trong bức tranh

kia, mặc dù mưa gió bão bùng nhưng chim mẹ dù nhỏ bé vẫn
có thể giữ được sự yên bình trong tâm hồn. Để giữ được tâm
thái yên bình, thanh thản, lời khuyên dành cho bạn không phải
là hãy lẩn tránh trước hiện thực, tránh xa cuộc sống ồn ào, mà
bạn hãy giữ lấy sự tĩnh lặng của tâm hồn, giữ được sự thuần
khiết của mình giữa dòng đời hối hả. Và hơn hết, hãy tin rằng
cuộc đời này đẹp thế, đáng sống thế! Đừng để những mất mát
đã qua mụ mị và che mờ niềm tin của bạn. Như nhà thơ Lưu
Quang Vũ tỉ tê:

“Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?”

Dẫu biết cây táo nở hoa thì có liên quan gì tới cuộc
đời này có xấu xa hay không nhưng vẫn thấy rất hay
và chợt thấy lòng mình nhẹ tênh tang. Thôi thì hãy
nhìn cây táo nở hoa, ngắm rãnh nước trong veo, dù
chỉ là rãnh nước trong thơ hay là rãnh nước trong
tâm hồn mình, để thấy đời này không chỉ là xấu xa.
Như khúc hát giao mùa kia vừa mới cất lên đã làm
con người ta ngơ ngẩn thoát khỏi thực tại. Hãy tận
hưởng giây phút hiếm hoi này, vì xét theo khía cạnh
nào đó, bình yên chính là một loại hạnh phúc!

Haâo khñ Sacombank

49

CUÖÅC SÖËNG QUANH TA

C

ứ mỗi lần trên ti vi, đài phát thanh xuất hiện hình ảnh
hoặc tiếng nói, tiếng hát của nghệ sĩ Kim Cương là tôi
lại bỏ hết mọi việc để xem, để nghe chị. Có dịp tình cờ
gặp chị ngoài đời, tôi chào chị, chị cũng chào lại như người
quen, khi đó mọi người xung quanh cứ tưởng tôi quen biết cả
nghệ sĩ! Tôi còn nhớ, bất ngờ nhất là khi biết tuổi thật của
chị. Trước đó, tôi cứ ngỡ chị khoảng năm mươi, nhưng qua
báo chí mới biết chị đã trên bảy mươi rồi.

Tám mươi năm

khóc cười

ĐỜI NGHỆ SĨ (*)

Giờ thấy chị xuất hiện trên các phương tiện truyền thông
để giao lưu, giới thiệu với độc giả cuốn Hồi ký nghệ sĩ Kim
Cương - SỐNG CHO NGƯỜI SỐNG CHO MÌNH, tôi càng
không nghĩ chị đã sắp tuổi tám mươi. Chắc chị hay cười nên
phong thái lúc nào cũng trẻ trung. Nghệ sĩ mà, đâu có tuổi!
Đọc qua hồi ký của chị, hiểu về chị, tôi mới thấy chị ưa
cười nói vậy mà trong lòng cũng giấu nhiều nỗi niềm lắm.
Tuy nhiên, đọc hồi ký cũng chỉ để tôi hiểu phần nào về chị,
đời chị và cái nghiệp nghệ sĩ… bởi như chị nói, sao có thể
gói trọn cuộc đời mấy mươi năm vào bốn trăm trang sách,
có chăng chỉ là để kể phần nào những câu chuyện... Tôi có
đọc hết những trang sách này, xem và nghe thêm về chị thì
cũng chỉ là những mảnh ghép, nhưng mà xúc động và nồng
đượm lắm!

Gần đây nhất, khi xuất hiện trên truyền hình, vẫn với phong
cách tươi vui, chị tâm sự rằng cuộc đời mình và tha nhân đã
quá nhiều nỗi buồn, nên trước khi buông rơi tâm sự vào lòng
nhau, cũng nên tặng nhau những nụ cười để cân bằng cuộc
sống. Đó là điều tôi học được từ chị.
Với nhiều độc giả khác, họ lại quan tâm nhiều đến những
mối tình của chị. Vì bấy giờ chị luôn giấu kín. Trong những
mối tình mà chị kể trong hồi ký, có một mối tình rất đẹp, đó
là mối tình đơn phương của thi sĩ Bùi Giáng dành cho chị.
Chuyện tình này chắc là có một không hai trong lịch sử, vì
trên đời làm sao có một nhà thơ “điên” như Bùi Giáng nữa
và cũng làm sao có thêm một nghệ sĩ đặc biệt như kỳ nữ
Kim Cương. Nhưng trong câu chuyện đó, một người thì điên
cuồng bất chấp yêu, người còn lại thì chỉ có thể đối đãi bằng
trái tim “nhơn hậu”. Dù không phải là một thiên tình trọn
vẹn nhưng đó lại là một “viên ngọc lạ” mà Kim Cương nâng
niu cất giữ. Có biết bao người con gái sợ những tình yêu kỳ
lạ, từ những con người kỳ lạ, để rồi lẩn tránh hay xua đuổi.
Nhưng Kim Cương đã không hành xử như vậy, dù khi đó Bùi
Giáng đã xuất hiện như tên hành khất lang thang, còn chị thì
sang trọng, trẻ trung với nhiều ngưỡng vọng của người đời.
Bùi Giáng may mắn hơn những người yêu đơn phương khác
là tình cảm của ông vẫn còn được Kim Cương trân trọng. Giả
sử Bùi Giáng yêu một người con gái khác, chắc ông tuyệt
vọng và điên hẳn rồi.
Về phía Kim Cương, cũng không ít lần trái tim chị tổn thương
trong tình yêu. Lúc bị lừa dối, người nghệ sĩ cũng đau đớn
trước những phũ phàng, bất hạnh. Nhưng mừng rằng, cuối
cùng chị cũng vượt qua, chị thấu hiểu và thứ tha cho những
khiếm khuyết của vũ trụ, của người đời... Để sau đó, những
chuỗi ngày mà công việc với các hoạt động từ thiện cứ thế
nối dài, nối dài cho Kim Cương “tạ ơn đời”...
(*) Cảm nhận về Hồi ký nghệ sĩ Kim Cương - SỐNG CHO
NGƯỜI SỐNG CHO MÌNH.

Lê Phú Cường
PGD BÌNH HOÀ
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“

Giờ thấy chị xuất hiện trên các phương
tiện truyền thông để giao lưu, giới thiệu
với độc giả cuốn Hồi ký nghệ sĩ Kim Cương
- SỐNG CHO NGƯỜI SỐNG CHO MÌNH,
tôi càng không nghĩ chị đã sắp tuổi tám
mươi. Chắc chị hay cười nên phong thái
lúc nào cũng trẻ trung. Nghệ sĩ mà, đâu
có tuổi!

”
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Ngọc Trâm
CN Sóc Trăng

Cuộc sống
quá ngắn n
gủi. Hận th
phá những
ù chỉ tàn
hạnh phúc
tuyệt vời b
có. Hãy cư
ạn đang
ời khi bạn
có th
những gì bạn
không thể th ể và quên đi
ay đổi.

Có những ngày mẹ đợi cánh diều xưa
Con đã mang đi rồi quên mang trở lại
Cánh diều giấy mẹ thổi vào hết thảy
Bao ước nguyện lành chắp cánh con bay.

Khuyết dan
h

Kẻ tầm thư
ờng
còn người có chỉ lo tìm cách giết thời
gian,
tài thì tìm m
thời gian.
ọi cách tận
dụng
Khuyết dan
h

Đừng thươn
g ti
mai, đừng lả ếc hôm qua, đừng đợi
ng tránh hôm
ngày
nay.
Ngạn ngữ P
háp
Cuộc sống
luôn cho b
ạn cơ hội th
được gọi là
ứ hai, nó
ngày mai.
Khuyết dan
h

Con người
không bao
giờ được lã
gian vô ích
ng phí
để tiếc nuối
quá khứ hay thời
nàn về nhữ
ng thay đổi
phàn
khiến mình
bởi thay đổi
khó chịu,
là bản chất
của cuộc số
ng.
Anatole Fran
ce
Nếu một ngư
ời cho bạn
thời gian củ
anh ta khôn
a mình,
g th
giá hơn nữa. ể cho bạn món quà n
ào quý
Frank Tyger

Chỉ có thời
gian mới đ
ủ sức mài
vô tri thành
mòn hòn đ
viên ngọc tỏ
á
có thời gian
a sáng lun
g linh, chỉ
mới đủ sức
thường thàn
biến một n
gười bình
h một bậc
vĩ nhân và
thời gian m
cũng chỉ có
ới minh ch
ứng cho n
chân thật n
hững giá tr
hất.
ị
Khuyết dan
h
Chúng ta kh
ông nên nói
một giờ của
đáng giá vớ
người này
i một giờ củ
a người kh
nói người n
ác, mà nên
ày trong m
ột giờ cũng
người khác
đáng giá nh
trong một
ư
giờ. Thời gi
con người
an là tất cả
không là gì
,
:
n
hiều nhất cũ
thân xác củ
a thời gian.
ng chỉ là

Có những ngày ngồi nhẩm đếm đốt tay
Mẹ đếm vòng xoay chờ con nơi góc quạnh
Cái nồi nhỏ mẹ hấp rồi chiếc bánh
Thuở cơ hàn chỉ nếp với đậu xanh.
Có những ngày mẹ dõi qua những khúc quanh
Tìm bóng dáng chiều mưa về tan học
Mưa ướt lối mưa bện vòng qua tóc
Con lạnh mà run rẩy mẹ chênh chao.
Có những ngày tựa gian bếp phía sau
Nhìn cánh chuồn chuồn bay rồi lại đậu
Con có biết mẹ nhớ con nhiều đau đáu
Sao vẫn chưa về dù mấy bận xuân qua.

Karl Marx
Quá khứ là
nơi bạn đã
học được n
Tương lai là
hững
nơi bạn áp
dụng bài học bài học.
đừng bỏ cu
ộc giữa chừ
đó. Vì thế
ng.
Khuyết dan
h
Ở điểm cuối
của cuộc đời
, bạn sẽ kh
nuối tiếc ch
ông b
uyệ
thi, chiến th n không vượt qua thêm ao giờ
ắng thêm m
ột tranh chấp một bài
thành thêm
, hay hoàn
một việc ki
n
h doanh. B
tiếc đã khôn
ạn sẽ nuối
g sử dụng
thời gian đ
vợ chồng, b
ể ở bên cạn
ạn bè, con
h
cái, hay ch
a mẹ mình.
Barbara Bu
sh
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Để con được ốm
Để con được ốm có thể coi là một cuốn nhật ký học làm mẹ thông qua
những câu chuyện từ trải nghiệm thực tế mà chị Uyên Bùi đã trải qua từ khi
mang thai đến khi em bé chào đời và trở thành một cô bé khỏe mạnh, vui
vẻ. Cùng với những câu chuyện nhỏ thú vị của người mẹ là lời khuyên mang
tính chuyên môn, giải đáp cụ thể từ bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn, giúp hóa giải
những hiểu lầm từ kinh nghiệm dân gian được truyền lại, cũng như lý giải
một cách khoa học những thông tin chưa đúng đắn đang được lưu truyền hiện
nay, mang đến góc nhìn đúng đắn nhất cho mỗi hiện tượng, sự việc với những
kiến thức y khoa hiện đại được cập nhật liên tục. Cuốn sách sẽ giúp các bậc
phụ huynh trang bị một số kiến thức cơ bản trong việc chăm sóc trẻ một cách
khoa học và góp phần giúp các mẹ và những-người-sẽ-là-mẹ trở nên tự tin
hơn trong việc chăm con, xua tan đi những lo lắng, để mỗi em bé ra đời đều
được hưởng sự chăm sóc tốt nhất.

Siêu điệp viên Jason Bourne
Đây là phim hiếm hoi của phòng vé vài năm trở lại đây khiến
người hâm mộ hồi hộp chờ đợi dù tung rất ít hình ảnh. Thay vì
nhờ tới kỹ xảo, phim đi theo phong cách hành động bạo lực cơ
bắp đánh thật và đấu trí điệp viên. Matt Damon tiếp tục làm điệp
viên Bourne. Cuộc phiêu lưu mới đưa anh trở lại châu Âu giữa
thời khủng hoảng sau sự kiện “thổi còi” chấn động làng gián điệp
của Edward Snowden.
Dự kiến khởi chiếu: ngày 29/7/2016

Thông tin sách
Tác giả:
Uyên Bùi - BS. Nguyễn Trí Đoàn
Nhà xuất bản: NXB Thế giới
Giá bìa:
80.000 đồng
Phát hành:
tại các nhà sách trên toàn quốc

Chuyện của Heo
Đây không phải là cuốn truyện dành cho thiếu nhi, nó là cuốn sách dành cho
những người lớn muốn tìm lại sự trẻ con trong chính mình.

Tấm Cám - Chuyện chưa kể

Khi phải sống mỗi ngày, trưởng thành rồi ai cũng già đi.

Bộ phim đầu tay đánh dấu vai trò đạo diễn của Ngô Thanh Vân kể về cuộc
đối đầu giữa Tấm và Cám đề dành được trái tim Thái Tử được thể hiện đầy
kịch tính và hấp dẫn. Phim còn có sự xuất hiện của một số nhân vật khác
như NSƯT Thành Lộc, các thành viên của nhóm 365 - Will, S.T, Jun, diễn
viên Ngọc Trai... Với kinh phí đầu tư hơn 20 tỷ đồng, phim được đầu tư lớn
về hình ảnh, âm thanh, bối cảnh, kỹ xảo. Trong đó, phần phục trang và đạo
cụ đều do nữ đạo diễn, đích thân lên ý tưởng, chọn lựa chi tiết. Từng đôi hài,
áo giáp, mấn đội đầu, khăn, quạt hay đạo cụ như giáo, gươm, cung tên, tách
trà… đều được thực hiện nhiều tháng bởi đội ngũ thiết kế riêng.

Hơn cả một quyển sách, được sáng tạo cần mẫn và tỉ mỉ sản xuất. Như một
món quà, để độc giả tự dành tặng niềm vui cho chính mình. Và gửi tặng
những yêu thương.
Thông tin sách
Tác giả:
Tuyệt Đỉnh Sinh Vật
Nhà xuất bản: NXB Lao động
Giá bìa:
109.000 đồng
Phát hành:
tại các nhà sách trên toàn quốc
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HÀNG NGANG
3. Ngày 10/6/2016, Ngân hàng TNHH Sài Gòn Thương Tín Lào (Sacombank Lào) đã
chính thức khai trương và đưa vào hoạt động chi nhánh Champasak tại thị xã nào?
4. Ai là đại diện Sacombank tiến hành ký kết cấp tín dụng 600 tỷ đồng xây dựng
trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ngày 03/4/2016?
5. Tên đầy đủ của cuộc thi viết kỷ niệm 25 năm thành lập Ngân hàng từ 20/6 đến
15/8/2016 là “Hội tụ và…”
9. Ngày 19/5/2016, bên cạnh giải thưởng Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến tốt nhất
2016 được tạp chí Retail Banker International trao cho Sacombank, hạng mục
Ngân hàng bán lẻ toàn cầu đã thuộc về ngân hàng nào?
11. Từ nay đến hết ngày 29/8/2016, Sacombank triển khai chương trình khuyến
mãi “Dịch vụ tận tay – Nhận ngay quà tặng” với nhiều quà tặng hấp dẫn dành
cho đối tượng khách hàng nào?
12. Bên cạnh lĩnh vực tài chính ngân hàng với định giá thương hiệu 47,6 triệu USD
của Sacombank, nhóm ngành hàng nào chiếm vị trí áp đảo trong danh sách
Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam thực hiện?

5 giải thưởng,
mỗi giải trị giá 200.000 đồng
1
2

10

3

4
5
6

13

7

8
9

12

CÂU HỎI PHỤ
Bao nhiêu người có đáp án chính xác?
Thư trả lời (bằng tiếng Việt, có dấu) vui lòng ghi
đầy đủ họ tên, mã số nhân viên, đơn vị công tác và
gửi về email: info@sacombank.com

1. Giải thưởng Thương hiệu tiêu biểu - Typical Brand 2016 do Mạng hội đồng
doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Viện nghiên cứu phát triển doanh
nghiệp nhỏ và vừa trao tặng cho Sacombank ngày 23/4/2016 được công nhận
và giám sát chất lượng bởi tổ chức nào?
2. Ngày 23/4/2016, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành Ngân
hàng Việt Nam và 130 năm ngày Quốc tế Lao động và hưởng ứng tháng Công
nhân theo phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đoàn viên thanh
niên Sacombank đã tham gia chương trình “Chạy bộ đồng hành” trên các tuyến
đường trung tâm thành phố nhằm đóng góp từ thiện cho quỹ nào?

7. Tên của 1 trong 4 thị trường bán lẻ của Resona Holdings - Tập đoàn tài chính lớn thứ
4 tại Nhật Bản đã ký kết với Sacombank biên bản ghi nhớ về việc hợp tác nhằm
phát triển hệ khách hàng của các bên trong thời gian sắp tới vào ngày 04/5/2016.
8. Từ nay đến ngày 31/3/2017, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi
“Mở thẻ – Nhận quà” dành cho khách hàng mới đăng ký loại thẻ tín dụng quốc
tế Sacombank nào trên toàn quốc?
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Tình đầu khó phai
Tôi từng thương thầm cô bạn cùng bàn, ngày nào
cũng lén vặn chai nước của cô ấy lại thật chặt, để
có cơ hội mở nắp giúp cô ấy.
Hôm tốt nghiệp, cô ấy tự dưng cười nói:

- Cả cái sân rộng lớn như vậy các anh đều bao quát
hết được. Thậm chí chỗ nào đặt máy quay của truyền
hình, máy chụp ảnh của nhà báo, các anh đều biết để
tạo dáng lên tivi cho đẹp mặt. Vậy mà chỉ có mỗi cầu
môn đối phương nằm ở đâu mà không ai trong các
anh xác định được chính xác là thế nào?

- Thật sự thì mình biết cậu cố ý làm thế nhưng
không nói ra thôi.
Tôi vui sướng đang định bày tỏ tình cảm thì cô
ấy nói tiếp:
- Tại mình thấy cậu học hành thì kém, ngoại hình
chẳng có, chỉ được mỗi lực tay khỏe, phải tạo
điều kiện cho cậu thì sau này làm cửu vạn mới
không thua kém người ta được.

10. Nhà vệ sinh công cộng miễn phí tại TP.Đà Nẵng là nhà vệ sinh công cộng miễn
phí thứ bao nhiêu Sacombank chính thức đưa vào sử dụng (bằng chữ)?
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Sau mấy trận thua liên tiếp, trong một buổi họp, huấn
luyện viên sau khi phê bình các cầu thủ kết luận:

HÀNG DỌC

6. Ngày 16/6/2016, Sacombank đã vinh dự nhận giải thưởng “100 Thương hiệu
– Sản phẩm/ Dịch vụ nổi tiếng ASEAN” do báo Thời báo Mekong thuộc đơn vị
nào tổ chức?
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Bao quát cả sân

13. Ngày 28/6/2016 là kỷ niệm 23 năm thành lập Chi nhánh Sacombank nào?

Chúc mừng các Anh/Chị

trúng thưởng

1. Nguyễn Thị Ngọc Thúy
CN Hà Tĩnh
2. Nguyễn Thị Quỳnh Nga
CN Thăng Long
3. Võ Thị Phan Thanh
CN Ninh Thuận
4. Trần Thanh Thanh
CN An Giang
5. Đồng Thị Hồng Ngọc
PGD Cao Thắng

Thành đôi

HÀNG NGANG
1. 		 TRUNG NIÊN PHÚC LỘC
7. 		 KIỂU MẪU
8. 		 EATAM
12. NGUYỄN VĂN HÀN
13. ATM
HÀNG DỌC
2. 		 FORTUNE500
3. 		 HÀ NAM
4. 		 BÁCH KHOA
5. 		 LÊ DƯƠNG BẢO LÂM
6. 		 GIAO DỊCH VIÊN
9. 		 PHÁT TÀI
10. CAO BẰNG
11. NHÌ

Bị người yêu bội bạc, cô gái khóc lóc vật vã, cậu bạn
thân hay tin vội đến thăm, cơm nước thuốc thang
chăm sóc cô mấy ngày trời.
Cuối cùng cô gái cảm động nghẹn ngào nói:
- Cậu tốt với mình quá, hay chúng mình thành một
đôi nhé?

Đạt chuẩn

Chàng trai vội vã lắc đầu:

- Em có béo quá không anh?

- Ấy chết, cậu không có thằng cha nào thèm nhưng
tớ thì có đấy.

- Không, như này mới là đạt chuẩn.
- Thế anh bế em xuống bếp ăn cái gì đi.
- Anh bê tủ lạnh lên đây có được không?

Giải thưởng 200.000 đồng được chuyển vào tài khoản lương tháng 7/2016 của các anh/chị.

56

Haâo khñ Sacombank

Haâo khñ Sacombank

57

Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: Öng Phan Huy Khang - Töíng Giaám àöëc
Giêëy pheáp xuêët baãn söë: 19/QÀ-XBBT-STTTT - In taåi: Cty Sûác Söëng Múái - Söë lûúång: 3.500 baãn - Nöåp lûu chiïíu taåi: STTTT thaáng 07 nùm 2016

Haâo khñ Sacombank

www.sacombank.com.vn

