BFL BRED Group
ເ� າ ມາ ຢ ຽ ມ ຊ� ມ ພວກ ເ�ົ າ ໄ� ທ :

18
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ມີລູກຄາທ�ງໝ�ດ

ຄ�ງທ�ອິດ
ທະນາຄານຢູໂ�ບ
ເ�ີດໃ�ບໍລິການ
ຢູ ສປປ ລາວ,
ອ�ນດ�ບທີ 10 ຂອງຢູໂ�ບ
ໃ�ກຸມອຸດສາຫະກ�ດານ
ທະນາຄານ ແ�ະ
ທະນາຄານ SME
ດີທສຸ
 ດໃ� ສປປ ລາວ

ໃ�ບໍລິການທາກາຍຕາມໜວຍບໍລິການຕາງໆເ�ນ:
ການຊ�ລະເ�ິນທທ�ນສະໃ�, ລວມທ�ງ ອິນເ�ີເ�ັດ
ແ�ງຄງ
ຜະລິດຕະພ�ນເ�ິນຝາກ
ທຸລະກິດ ແ�ະ ສິນເ�ອສວນບຸກຄ�ນ
ທາງເ�ືອກສິນເ�ອທເ�າະສ�ມກ�ບຄວາມຕອງການເ�ນ:
ສິນເ�ອທຸລະກິດ, ສິນເ�ອປະກອບທຸລະກິດຂາຍເ�ອງ
ຍອຍ ື ສິນເ�ອລ�ດ ແ�ະ ສິນເ�ອເ�ືອນ.
ມີຜະລິດຕະພ�ນທາກາຍ ແ�ະ ທຸມເ�ເ�ອງການບໍລິ
ການລູກຄາກຸມບໍລິສ�ດເ�ນ: ຜະລິດຕະພ�ນພິເ�ດ ແ�ະ
ບໍລິການບ�ນຊີກະແ�ລາຍວ�ນ, ບ�ນຊີເ�ິນຝາກປະ��ດ,
ເ�ິນເ�ີກເ�ີນບ�ນຊີ ແ�ະ ສິນເ�ອ.

ເ�ຣດ
ກຣຸບ

ເ�ຣດ ກຣຸບ ໃ�ບໍລິການາກາຍຮູບແ�ບເ�ມຕ�ງແ�ລູກຄາລາຍຍອຍ
ແ�ະ ທຸລະກິດທາງທະນາຄານ, ກຸມບໍລິສ�ດ, ທະນາຄານເ�ກະຊ�ນ,
ການບໍລິຫານຊ�ບສິນ, ປະກ�ນໄ�, ຫຸນ
 ເ�ກະຊ�ນ, ອ�ດຕາແ�ກປຽນ, ການ
ລ�ງທຶນ ແ�ະ ການປອງກ�ນຄວາມສຽງທຸກປະເ�ດ.
ກຸມທະນາຄານໃ�ປະເ�ດຝຣ�ງທເ�ມແ�ງ
ມີພະນ�ກງານ 5,500 ຄ�ນ ແ�ະ ເ�ງ 20% ຢູນອກປະເ�ດ
ມີລູກຄາາຍກວາ 1 ລານກວາຄ�ນ
ມີຫຸນ 3.7 ພ�ນລານເ�ີໂ�
ທຢູຂອງພວກເ�ົາຢູປະ
 ເ�ດຝຣ�ງ (ທະວີບຢູໂ�ບ)

France : Île-de-France (Paris area), Aisne,
Normandy
France overseas territories : Reunion, Mayotte,
Guadeloupe, Martinique, Guyana
Belgium, Switzerland (BIC-BRED)

5,500
ມີພະນ�ກງານທ�ງໝ�ດ

ເ�ຣດ ກຣຸບ
ມີເ�ືອຂາຍ
ໃ�ບໍລິການ
ລູກຄາ
ລາຍຍອຍ
ລະ�າງ
ປະເ�ດ

ເ�ຣດ ກຣຸບ ໃ�ບໍລິການລູກຄາລາຍຍອຍ (ການບໍລິການທໄ�
ມາດຕະຖານການລະດ�ບສາກ�ນ, ສິນເ�ອທະນາຄານ, ທາງເ�ືອກ
ການ ລ� ງ ທຶ ນ ື ຜະ ລິ ດ ຕະ ພ� ນ ແ�ະ ການ ຖອນ ເ�ິ ນ ສ� ດ ...)
ຜານສາຂາຍອຍ ແ�ະ ຫອງການຕ�ວແ�ນທ�ວໄ�.
ເ�ືອຂາຍສ�ລ�ບການໃ�ບໍລິການບຸກຄ�ນທ�ວໄ�, ທຸລະກິດ,
ກຸມບໍລິສ�ດ ແ�ະ ລູກຄາສະຖາບ�ນ
ທາງທິດໃ�ປາຊິຟິກມີ: Vanuatu, Fiji, Solomon, NewCaledonia
ທິດຕາເ�ັນອອກເ�ເ�ຍມີ: Laos, Cambodia, Myanmar
ທາງທິດຕາເ�ັນອອກອາຟຣິກກາມີ: Djibouti, Ethiopia
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ເ�ີບໂ�ຢາງເ�ມແ�ງ ແ�ະ ໄ�ຮ�ບຜ�ນກ�ໄ�ທດີ

ໃ�ປີ 2016, ກມ
ຸ ທະນາຄານ ເ�ຣດ ກຣຸບ ມີລາຍໄ�ສຸດທິາຍກວາ
ໜງຕເ�ີໂ�= 1,095 ລານເ�ີໂ� ເ�ງເ�ັນສະຖິຕິໃ�.
ກ�ໄ�ສຸດທິລວມເ�ມຂນ 12%, ຢູທ
  266 ລານເ�ີໂ�.
ເ�ັນອ�ດຕາສວນທສາມາດສາງລາຍໄ�ທດີເ�ີດ
ອ�ດຕາສວນທາງການເ�ິນທດີທສຸດໃ�ກຸມ
 ທະນາຄານຢູໂ�ບ

BRED ESPACE,
ໃ�ບໍລິການ
ລູກຄາ
ອອນລາຍ
ເ�ິງມືຖື
100%

ການບໍລິການແ�ບ Digital ື (ເ�ອມຕທະນາຄານ) ເ�ັດໃ�
ລູກຄາ້ ສະດວກ ແ�ະ ໃ�ຊິດທະນາຄານາຍຂນເ�ັນ:
ທະນາຄານໄ�ນ�ເ�ົາການບໍລິການທສະດວກສະບາຍ
ມາໃ�ທານ ເ�ງສາມາດກ�ນ�ດເ�ງ ໂ�ຍຜານຊອງທາງ
ສສານໄ�າກາຍຊອງທາງ
ເ�ີດໃ�ບໍລິການຢາງກວາງຂວາງ
ມີຂສະເ�ີການບໍລິການພິເ�ດມອບໃ�ເ�ນ: (ນ�ກຮຽນ,

ຕາງປະເ�ດ, ການບໍລິຫານຊ�ບສິນສວນບຸກຄ�ນ)
ມີລູກຄາາຍກວາ 30,000 ຄ�ນ

ພະນ�ກງານສາມາດເ�າໄ�າຍພາສາເ�ນ: ພາສາ ຝຣ�ງ,
ພາສາ ລາວ, ພາສາ ແ�ມໂ�ເ�ຍ, ພາສາ ອ�ງກິດ, ພາສາ
ສະເ�ນ, ພາສາ ອາຣາບິກ ແ�ະ ພາສາ ຣ�ດເ�ຍ...

ເ�ຣດ ກຣຸບ
ມອບບໍລິການ
ໃ�ທານຢາງ
ຖ�ວເ�ິງ
ສ�ລ�ບລູກຄາ
SME ພາຍໃ�
ທອງຖິນ,
ກຸມບໍລິສ�ດ,
ສະຖາບ�ນ
ນ�ກລ�ງທຶນ
ແ�ະ
ທະນາຄານ

ສິນເ�ອ
ການລ�ງທຶນ
ການຄາລະ�າງປະເ�ດ
ໜ�ງສືຂໍສິນເ�ອ
ເ�ກະສານທວງໜ
ໜ�ງສືຄ�ປະກ�ນລະ�າງປະເ�ດ / SBLC
ມອບບໍລິການພິເ�ດເ�ອຄຸມຄອງການຄາຂອງທານ
ການເ�ັດສ�ນຍາຊຂາຍສິນຄາລະ�າງປະເ�ດ
ການບໍລິຫານເ�ິນສ�ດ
ມີທະນາຄານຕ�ວແ�ນ 150 ປະເ�ດ
ໃ�ປີ 2016 ຈາຍເ�ິນບ�ນານໃ�ຜູນ�ລະ

ດ�ບສູງ
ປະມານ 65 ຕເ�ີໂ�
ການບໍລິຫານເ�ິນສ�ດ
ສ�ນຍາຊຂາຍແ�ກປຽນເ�ິນຕາ ື ສ�ນຍາຊຂາຍແ�ກປຽນ
ເ�ິນຕາລວງໜາ
ທິມງານຊຽວຊານ ດານການຄາ ແ�ະ ຕະ�າດການເ�ິນ
ເ�ຣດ ມີຂສະເ�ີມທດີມາໃ�ທານກ�ບທາງອອກໃ�ການລ�ງທຶນ
ແ�ບໄ�ຍະສ�ນ ື ໄ�ຍະປານກາງ ແ�ະ ມີາຍກວາ
100 ສະຖາບ�ນການເ�ິນລະດ�ບຊາດ.
ມີສະເ�ຍລະພາບ, ໂ�ດເ�ນ ແ�ະ ເ�ມແ�ງທາງການເ�ິນ
ປະມານ 60 ຕເ�ີໂ�
ໂ�ຍລວມແ�ວປະມານ 1/3 ໃ�ຮູບແ�ບຜະລິດຕະພ�ນເ�ິນຝາກ
ມີາຍປະເ�ດເ�ິນຕາເ�ນ: Euros (EUR), Sterling (GBP),
US Dollar (USD), Yen (JPY), Yuan (CNY) …
ການເ�ັດທຸລະກ�ແ�ກປຽນເ�ິນຕາລວງໜາ
ມີການຈ�ດການທາກາຍສະກຸນເ�ິນໄ�ບໍລິການທານ
ບໍລິການ ບໍລິຫານຄວາມສຽງຈາກອ�ດຕາແ�ກປຽນ

ເ�ຣດ ກຣຸບ
ເ�ັນສວນໜງ
ຂອງກຸມ
BPCE

ກຸ່ມ BPCE ເ�ັນກຸມທະນາຄານທໃ�ອ�ນດ�ບທ 2
ໃ�ປະເ�ດ ຝຣ�ງ
ມີລູກຄາ 31.2 ລານຄ�ນ
ມີພະນ�ກງານ 108,000 ຄ�ນ
ມີທະນາຄານ 8,000 ສາຂາ
ມີທະນາຄານ 31 ແ�ງ
ການແ�ງເ�ືອນຖານະທາງການເ�ິນ
ກ�ໄ�ສຸດທິຈາກທະນາຄານ 23.4 ຕເ�ີໂ�
(-1.1% vs. 2015)
ຖືຫຸນ
 ສາມ�ນອ�ດຕາສວນຊ�ນ1: 14.3%
(+130 bps vs. 2015)
ສວນແ�ງກ�ໄ�ສຸດທິຂອງກຸມ: 3.4 ຕເ�ີໂ�
( +7.6% vs. 2015)

ຈ�ດອ�ນດ�ບໂ�ຍ:

Standard & Poor’s A / A-1 / Stable
Moody’s A2 / P-1 / Stable
Fitch Ratings A / F1 / Stable

021 285 444

ຕິດຕາມພວກເ�ົາໄ�ທ
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