
 

 

 
 

 
Ấn Độ nổi lên như một điểm 
đến lý tưởng cho đầu tư 
nước ngoài 

Đầu tư gần đây – I  
(Tháng Tư-Tháng Bảy 2020) 

 
 
 
 
 
 

 

• Google – 10 tỷ USD 

• Walmart – 1.2 tỷ USD 

• Foxconn – 1 tỷ USD 

• Facebook – 5.7 tỷ USD 

• Qualcomm Ventures – 97 triệu USD 

• Thomson – 142.8 triệu USD 

• We Work Global – 100 triệu USD 

• Hitachi – 15.9 triệu USD 

• Kia Motors – 54 triệu USD 

• Saudi Arabia’s PIF – 1.6 tỷ USD 

https://indianexpress.com/article/explained/google-10-billion-usd-investment-in-india-explained-6505026/
https://www.livemint.com/companies/news/walmart-leads-1-2-bn-investment-in-flipkart-at-near-25-billion-valuation-11594726660007.html
https://www.timesnownews.com/business-economy/companies/article/foxconn-to-invest-1-billion-in-india-amid-apples-gradual-production-shift-from-china/619706
https://techcrunch.com/2020/04/21/facebook-reliance-jio/
https://techcrunch.com/2020/07/12/qualcomm-to-invest-97-million-in-indias-reliance-jio-platforms/
https://retail.economictimes.indiatimes.com/news/consumer-durables-and-information-technology/consumer-electronics/thomson-to-invest-rs-1000-cr-in-indian-market-over-next-5-years/76466223
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/wework-global-to-invest-100-million-in-wework-india/articleshow/76218667.cms?from=mdr
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/07/13/business/corporate-business/hitachi-trains-india/
https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/kia-motors-india-to-invest-409-cr-in-expansion-project/article31699040.ece
https://www.moneycontrol.com/news/business/jio-pif-deal-all-you-need-to-know-about-saudi-arabias-pif-the-latest-investor-in-jio-platforms-5423231.html
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Đầu tư gần đây – II  
(Tháng Tư-Tháng Bảy 2020) 

• Hyundai Mobis – Tăng cường phát triển phần mềm cho các 
phương tiện trong tương lai 

• SGS – Đối tác đáng tin cậy của Amazon trong lĩnh vực chất 
lượng bao bì, đã mở phòng kiểm định chất lượng đầu tiên tại 
Ấn Độ 

• Axtria – Một nhà lãnh đạo toàn cầu về phần mềm và phân 
tích dữ liệu đám mây cho kinh doanh thương mại khoa học 
đời sống, tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình ở Ấn Độ và 
mở trung tâm phân phối đầu tiên ở miền nam Ấn Độ 

• F5 – Cung cấp giải pháp cho các nền tảng dựa trên Ứng 
dụng, mở trung tâm đầu tiên tại Ấn Độ 

• Tsuzuki – Một trong những công ty điện tử hàng đầu của 
Nhật Bản, mở một nhà máy hoàn toàn mới ở Haryana, Ấn 
Độ 

• Samsung – Bắt đầu sản xuất toàn bộ 18 dòng đồng hồ thông 
minh của họ ở Ấn Độ. 

https://www.prnewswire.com/news-releases/hyundai-mobis-expands-its-technical-center-in-hyderabad-india-to-strengthen-software-development-of-future-vehicles-301039782.html
https://www.sgs.com/en/news/2020/05/sgs-expands-network-of-ista-labs-and-adds-ista-6-amazon-certification-testing
https://insights.axtria.com/press-release-axtria-expands-to-south-india-with-a-new-bengaluru-delivery-center
https://www.f5.com/company/news/press-releases/f5-expands-silverline-managed-services-offerings-in-india-with-new-point-of-presence-to-improve-application-security-for-customers
https://www.livemint.com/companies/news/tsuzuki-to-set-up-plant-at-reliance-s-model-economic-township-in-jhajjar-11594546228950.html
https://economictimes.indiatimes.com/tech/hardware/samsung-starts-manufacturing-smartwatches-in-india/articleshow/76872729.cms

