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Tài trợ Chuỗi cung ứng & 
Thương mại

Các tiến triển mới đây



Châu Á dẫn đầu thế giới về phục hồi kinh tế
 Thế giới phục hồi thương mại nhanh hơn so với thời kỳ khủng hoảng tài chính

toàn cầu
 Thương mại toàn cầu sụp đổ vào tháng 3 và tháng 4, khi các nền kinh tế lớn bị ảnh hưởng 

bởi lệnh phong tỏa của chính phủ. Khối lượng xuất khẩu giảm 17,4% từ tháng 2 đến tháng 5, 
thấp hơn một chút so với mức giảm 20% (xét từ đỉnh đến đáy) vào thời điểm thế giới rơi vào
khủng hoảng tài chính. Xuất khẩu tăng trở lại vào tháng 6 khi lệnh phong tỏa dần được nới
lỏng, và tiếp tục phục hồi trong quý 3.

 Châu Á đưa xuất khẩu trở về mức trước đại dịch COVID. Nhu cầu tăng cao của
Mỹ và Trung Quốc góp phần hỗ trợ đà phục hồi xuất khẩu của châu Á và Mỹ Latin
 Xuất khẩu châu Á tăng mạnh nhờ lĩnh vực điện tử, khi số người làm việc tại nhà (WFM) tăng

cao. Xuất khẩu hàng phi điện tử bắt đầu phục hồi vào tháng 6, và có chuyển biến tích cực so 
với cùng kỳ năm ngoái (ngoại trừ hàng nguyên vật liệu).

 Xuất khẩu châu Á chiếm 2/3 nhóm EM. Trung Quốc chiếm một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu
và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ: xét về giá trị, xuất khẩu Trung Quốc vào tháng 9 tăng
9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, và chỉ thấp hơn 2,3% so với hồi đầu năm
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Tăng trưởng thương mại tại thị trường mới nổi

 Dữ liệu mới nhất về châu Á cho thấy, tốc độ tăng trưởng mảng xuất khẩu phi điện tử có thể bù đắp 
cho mảng xuất khẩu điện tử, khi tốc độ tăng trưởng của mảng này có thể sẽ chậm lại trong các quý 
tới. Xét về mảng xuất khẩu phi điện tử, hoạt động xuất khẩu ô tô của các nước như Thái Lan và Hàn 
Quốc tuy còn yếu, nhưng có thể tăng trong vài tháng tới. Ví dụ, thị trường xuất khẩu ô tô của Hàn 
Quốc đã phục hồi trở lại mạnh mẽ vào tháng 9, dù vẫn ở mức thấp.
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Hình 1. Khối lượng xuất khẩu phục hồi nhanh hơn sau khủng hoảng tài chính toàn cầu
Lượng hàng hóa xuất khẩu, 2010 = 100

Hình 2. Châu Á và Mỹ Latin dẫn đầu thế giới về phục hồi xuất khẩu; xuất khẩu năng lượng tụt lại sau
Lượng hàng hóa xuất khẩu, 2010 = 100



Ứng phó với đại dịch COVID-19 – tình trạng bình thường mới
Cách tiếp cận trước đây Cách tiếp cận 

 Hướng đến nhu cầu, giảm lượng hàng tồn 
kho

 Hợp lý hóa số thứ tự của nhà cung cấp
 Lập kế hoạch đảm bảo tính liên tục trong 

kinh doanh (BCP) chưa được ưu tiên

 Quản lý chuỗi cung ứng linh hoạt hơn
 Xây dựng quy trình gọn nhẹ với mô hình kinh doanh linh hoạt
 Cải thiện năng lực ứng phó với thay đổi trong cung và cầu
 Đưa BCP thành một phần của chiến lược

 Một việc nên làm nhưng không khẩn cấp
 Tỷ lệ vận dụng thấp hơn
 Khả năng ứng dụng và sử dụng còn hạn chế

 Chiến lược trọng tâm để ứng phó với thay đổi
 Tỷ lệ vận dụng cao hơn
 Xuất hiện các ứng dụng kỹ thuật số mới tại các công ty dẫn đầu 

ngành hàng mới (category leader - công ty bán nhiều loại sản phẩm 
hơn bất kỳ công ty nào khác)

 Dòng tiền tốt khi hoạt động trong điều kiện 
kinh doanh bình thường

 Với quản lý vốn lưu động, tính cấp thiết còn 
hạn chế

 Cách tiếp cận tài trợ truyền thống

 Hỗ trợ toàn diện và chuyên sâu
 Nhiều hướng dẫn quy định mới được ban hành ở các thị trường 

chú trọng đến thương mại và chuỗi cung ứng, cũng như công 
nghệ được triển khai để đáp ứng nhu cầu trong tương lai

 Hỗ trợ chung
 Hỗ trợ thương mại và chuỗi cung ứng 

trong nhiều giai đoạn xây dựng chính 
sách và hướng dẫn quy định

 Khái niệm chỉ một vài công ty áp dụng
 Hợp tác và đổi mới còn hạn chế
 Giải pháp “deep-tier” (tài trợ xuống các 

cấp thấp hơn) dành cho nhà cung cấp 
DNVVN còn hạn chế

 Nhận thức cao hơn, và được áp dụng rộng rãi hơn
 Quan hệ đối tác và văn hóa được tăng cường
 Tài trợ “deep-tier” cho các DNVVN được triển khai ở một 

vài thị trường được chọn.

 Gián đoạn khiến dòng tiền âm
 Quản lý tốt vốn lưu động là chìa khóa giúp doanh nghiệp tồn tại
 Mọi phương án tài trợ đều được nghiên cứu

Số hóa

Mô hình kinh 
doanh

Tài trợ

Tính bền vững

Chính phủ & 
Tổ chức đa 

phương 6
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Nhà cung cần cần được 
thanh toán sớm, phương 
án cấp thư tín dụng (LC) 

quá tốn kém

Nhà cung cấp chịu phí đi 
vay cao khiến người mua 
chịu giá vốn hàng hóa cao

Tác động đến mối quan hệ 
đối tác khi thanh toán chậm 

cho nhà cung cấp

Bó hẹp trong quy trình xử 
lý thủ công, phụ thuộc giấy 

tờ

Áp lực lên dòng vốn 
lưu động

Giới hạn tiềm năng 
tăng trưởng của 

doanh nghiệp

Giảm sút lợi nhuận Suy giảm lòng trung 
thành của nhà cung 

cấp

Chi phí cao do quy 
trình xử lý còn thủ 
công, cồng kềnh và 
tốn nhiều thời gian

Thách thức

Tác động

Rào cản để quản lý chuỗi cung ứng tốt hơn – quan sát
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Giải pháp và mô hình tài trợ chuỗi cung ứng

V

Anchor/khách 
hàng

Nhà phân phốiNhà cung cấp

Tài trợ nhà cung cấp
Tài trợ thu mua

Tài trợ nhà phân phối
Tài trợ bán hàng

Nhà phân phối 
thứ cấp

Nhà cung cấp 
cấp 2

Mô hình

Luồng có thể là 
xuyên biên giới 

hoặc trong nội địa

Vai trò của SC là kiểm soát dòng 
tiền và tài trợ các nhà phân phối 
và nhà cung cấp trong các giao 

dịch với khách hàng anchor

Điểm mạnh của mô 
hình là sức mạnh 
của chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng vững mạnh:
• Giảm thiểu rủi ro tín dụng

• Tạo mối quan hệ chiến lược giữa nhà phân 
phối và nhà cung cấp

• Tác động đến bên vay
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Phối hợp đơn đặt hàng và tài trợ sau lô hàng
Giải pháp hỗ trợ toàn diện theo các sự kiện kích hoạt diễn ra trong chuỗi cung ứng

*VPP = trả trước cho nhà cung cấp TPM = quản lý khoản phải trả cho người bán

SC là một trong số ít ngân hàng cung cấp giải pháp tài trợ tích hợp cho giai đoạn trước khi giao hàng và
sau khi giao hàng, và cả trước khi phê duyệt hóa đơn (hầu hết các ngân hàng đều chú trọng giai đoạn sau khi phê 

duyệt hóa đơn)

Tài trợ đơn đặt hàng (PO)

Dự báo/PO Tìm nguồn
hàng

Sản xuất Giao 
hàng

$

Gửi
hóa đơn

Trước khi giao hàng

Hàng đang
trên đường
vận chuyển

Chuyển
tài liệu

Kiểm tra
hang hóa

Sau khi giao hàng, trước khi 
phê duyệt hóa đơn

Giao hàng Phê duyệt
hóa đơn

Thanh toán
khi đáo hạn

Sau khi giao hàng, sau khi 
phê duyệt hóa đơn

Chiết khẩu 
khoản phải 

thu

Tài trợ hóa 
đơn

Chiết khấu 
hóa đơn

VPP/ 
TPM*



Tài trợ chuỗi cung ứng – Bước phát triển mới

 Hợp tác với nền tảng bên thứ 3 và các nhà cung cấp 
dịch vụ ERP

 Triển khai một số giải pháp blockchain/API để đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng và cải thiện tính hiệu quả

 Giải pháp toàn cầu, không giống nhau ở các quốc gia
 Tăng cường hỗ trợ các nhà cung cấp

 Đội ngũ tận tâm, giúp các nhà cung cấp đăng ký 
dễ dàng và nhanh chóng

 Đã hỗ trợ nhà cung cấp trong hơn 80 thị trường, 
và trong một vài trường hợp, hỗ trợ nhà cung 
cấp của nhà cung cấp

 Dịch vụ one-stop - huy động tài trợ linh hoạt, mọi 
lúc mọi nơi, và có thể chuyển tiền bằng loại tiền 
tệ mong muốn

 Có khả năng triển khai chương trình nội bộ và 
đối tác FI (tổ chức tài chính)
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Hỗ trợ Nhà cung cấp Toàn cầu (Trả trước cho nhà cung cấp)

• Nguồn lực chuyên dụng

• Phân tích và chiến lược
• Marketing
• Đăng ký
• Quản lý liên tục

• Mô hình hỗ trợ hub

• Giàu kinh nghiệm
• Đa ngôn ngữ

Tiêu điểm

Dịch vụ one-stop

Hỗ trợ toàn cầu

Dịch vụ khách hàng

 = Trung tâm khu vực (regional hub)
 = Trung tâm toàn cầu (global hub)

Quản lý Nhà cung cấp Toàn cầu

Hong Kong
Đài Loan
Hàn Quốc
Nhật Bản

Macau

Malaysia
Singapore
Campuchia
Indonesia

(VPP xuyên biên giới)
Australia

New Zealand

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
Jordan
Pakistan
Qatar

Trung Quốc

Indonesia
Domestic VPP

Việt Nam

Ấn Độ

Nigeria

Châu Phi

Mỹ
Châu Mỹ

Vương quốc Anh
Châu Âu
Thổ Nhĩ Kỳ

Bangladesh

Quốc gia: VMT location

Philippines
Thái Lan
Sri Lanka

 Nhà cung cấp nhận được sự hỗ trợ tận tình đến từ đội ngũ quản lý nhà cung cấp.
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Hỗ trợ phục hồi “xanh” và dẫn đầu về tính bền vững
• Ngân hàng Standard Chartered Bank hỗ trợ 

khách hàng xây dựng khung sản phẩm xanh và 
bền vững với tư cách là Điều phối viên Xanh 
hay Điều phối viên Bền vững

• Ngân hàng cung cấp dịch vụ tư vấn theo chủ đề 
hay thiết kế riêng cho từng công ty, về các vấn đề 
môi trường và xã hội. Các chủ đề thường gặp là 
tư vấn xếp hạng ESG, xây dựng khung, và sự 
tham gia của các nhà đầu tư

• Ngân hàng tham gia vào các sáng kiến trong 
ngành, nhằm đảm bảo tính bền vững và thông lệ 
ESG tốt trong ngành tài chính
 LMA hiện đang xây dựng nguyên tắc Cho vay 

Xanh và Bền vững 
 Hiện là chủ tịch tại Nguyên tắc Xích đạo (EP)
 Thành viên Hội nghị Bàn tròn về Dầu cọ Bền 

vững (RSPO)
 Thành viên Sáng kiến Vận chuyển hàng hải 

Bền vững (SSI)
 Đồng lãnh đạo Nguyên tắc Đầu tư Xanh (GIP) 

cho Vành đai và Con đường (Belt and Road) 

Các trái phiếu Xanh/Bền vững và Thỏa 
thuận cho vay gần đây

Ngân hàng đầu ngành Chuyên gia 
đầu ngành

Green Belt 
and Road 
Principles

World’s Best for 
Sustainable 

Finance

Green Bond 
Pioneer Award 
2019 Rep. of 

Seychelles’ Blue 
Bond 

Green Financing 
House of the 
Year 2019

Africa’s Best 
Bank for 

Sustainable 
Finance 2018

Deal of the Year 
2018

Asia Pacific 
Green/SRI Bond

Renewable 
Energy Deal 
of the year –
Solar - 2019 

Green Finance
Deal of the year 

2019 Middle East 
–DP World

5.750% Senior Notes 
due 2023

Joint Global Coordinator, 
Joint Lead Manager 
& Joint Bookrunner

USD300 million

Shui On Land Limited 

November 2019

3.18% Senior Green Bonds due 
2022 / 3.40% Senior Bonds due 

2024
Joint Global Coordinator, 

Joint Lead Manager 
& Joint Bookrunner

CNH5.5 billion

Agricultural Development 
Bank of China

October 2019

Floating Rate Senior Unsecured 
Green Bond due 2024

Joint Green Bond Structurer 
& Joint Lead Manager

USD375 million

Central American Bank for 
Economic Integration 

October 219

3mL+66bps USD Senior Green 
Notes due 2022 / 0.05% EUR 
Senior Green Notes due 2022

Joint Global Coordinator, 
Joint Lead Manager 
& Joint Bookrunner

USD1.0bn & EUR500m

China Construction Bank Corp 
HK and Lux Branch

October 219

4.625% 20yr 
WAL 3.47yr 144A/ Reg S Senior 

Secured Fixed Rate Notes 

USD362.5 million

Adani Green Energy Limited 

October 219

2.750% 144A/RegS Senior 
Unsecured Sustainability Bond 

due July 2024
Joint Bookrunner and 
Joint Lead Manager

USD500 million

POSCO

July 2019

Sustainability-Linked Revolving 
Credit Facility

Bookrunner and Mandated Lead 
Arranger

EUR4.0 billion

Continental AG

December 2019

Sustainability-Linked Revolving 
Credit Facility

Mandated Lead Arranger

USD525 million

Olam International Ltd

September 2019

Bonds Loans

Green Building Loan 
Join Green Loan Advisors, Joint 

Mandated Lead Arrangers, 
Underwriters, Bookrunners

SGD 945 million 

Dec 2019

Allianz / Gaw Capital Partners

SLL

Sustainability-Coordinator, 
Arranger, Agent, Security Agent, 

Account Bank and Lender

USD 35 million

January 2020

Green loan Coordinator, 
Arranger, Lender, Facility& 

Security Agent

GBP411.7 million

Virtus Data Centres 

April 2020 

Oman Shipping Company

USD185 Million

EcoGreen International

Green Term Loan Facility

Mandated Lead Arranger and 
Bookrunner, Underwriter, Facility 

Agent

May 2020

* Với một số các chương trình SCF, nhà cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn ESG sẽ được hưởng tài trợ với tỷ lệ ưu đãi
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Standard Chartered tại Việt Nam

14

Hồ sơ
 Có mặt tại Việt Nam vào năm 1904
 4 chi nhánh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với hơn 3.000 chi 

nhánh ngân hàng đối tác và 8.000 đại lý
 Năm thứ hai liên tiếp được Asiamoney bình chọn là “Ngân 

hàng Quốc tế Tốt nhất” tại Việt Nam
 Được The Asset bình chọn là “Đối tác Giải pháp Điện tử Tốt 

nhất” tại Việt Nam vào năm 2020
 Được Global Finance bình chọn là “Ngân hàng Quản lý Tiền 

mặt Tốt nhất” tại Việt Nam vào năm 2020

Quan hệ và mô hình dịch vụ
 Cung cấp liền mạch sản phẩm và dịch vụ đến tay khách 

hàng, nâng cao năng suất và tính hiệu quả
 Cung cấp giải pháp giao dịch và tiền mặt hoàn chỉnh, qua nền 

tảng Straight2Bank đã dành được giải thưởng, đồng bộ trên 
mọi thị trường
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Diễn biến mới đây – điểm nhấn

 Hỗ trợ phục hồi kinh tế
 Trong khuôn khổ chương trình toàn cầu “1 tỷ USD tài trợ”, 

SC đã phối hợp chặt chẽ với khách hàng và các bên liên 
quan để cùng ứng phó với virus và khôi phục nền kinh tế.

 Đến nay, SCBVL đã hỗ trợ 22,5 triệu USD tổng hạn mức tín 
dụng cho 8 công ty trong nước. Qua đó, hỗ trợ tài chính 
cho khách hàng cần nguồn lực để vượt qua đại dịch, đồng 
thời, thể hiện cam kết của ngân hàng – đó là luôn đặt lợi 
ích của khách hàng và cộng đồng lên hàng đầu.

 Hỗ trợ cộng đồng phòng chống đại dịch COVID-19, quyên 
góp cho các bệnh viện địa phương và tổ chức phi lợi 
nhuận.

 Hướng tới tăng trưởng bền vững
 Trong năm 2020, SC ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Hội 

đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), để khởi động 
chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ.
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Hỗ trợ chuỗi cung ứng và quản lý tiền mặt tại Việt Nam

Khả thi nhờ nền tảng Straight2Bank

Gia tăng giá 
trị cho chu kỳ 
tiền mặt của 
khách hàng

Mua – thanh toán (P2P)Bán hàng – thu tiền (OTC)Khách hàng Nhà cung cấp

Hóa đơn Thu tiền Đối chiếu Chứng từ Thanh toán Đối chiếu

Khoản phải thu Khoản phải trảTính thanh khoản
 Thu tiền mặt
• Nhận tiền mặt qua ngân hàng đối tác
• Thanh toán tiền mặt tại quây giao dịch của ngân 
hàng đối tác (3,000+), điểm tiếp xúc của đại lý Momo 
(5,000 đại lý độc lập & 3,000 đại lý chuỗi) và các chi 
nhánh của SC

 Thu không dùng tiền mặt (điện tử)
• Chuyển tiền từ bất kỳ ngân hàng nào
• Chuyển khoản qua ngân hàng đối tác
• POS di động (mPOS)/POS/Thanh toán thẻ bằng 
cổng trực tuyến qua ngân hàng đối tác

• Giao dịch ví Straight2Bank qua MoMo
• Thanh toán Straight2Bank*
 Báo cáo
• Thông tin gần thời gian thực
• Báo cáo ‘Slice & dice’ (số liệu được chia nhỏ, tách ô)

• Chuyển tiền liên ngân hàng tức thời 24/7
• Chuyển khoản 24/7
• Chuyển quỹ điện tử đến ngân hàng địa 
phương

• Phát lương, thanh toán chung (general) và trả 
thuế hải quan

• Séc ngân hàng địa phương (không được sử 
dụng rộng rãi)

• Lệnh chuyển tiền (standing instruction)
• Thanh toán vào ví điện tử qua MoMo
• Chuyển khoản điện tử đến các ngân hàng 
quốc tử

• Chuyền tiền theo thời gian thực giữa các hành 
lang – Hong Kong, Singapore, Các Tiểu 
vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, 
Oman, Qatar, Botswana và Việt Nam.

 Tổng gộp/tập trung
• Một tổ chức/một đơn vị tiền tệ
 Sử dụng tối ưu quỹ đầu tư chung 

(net pool)
• Chia số dư giữa các nhóm xuyên biên 
giới

• Lãi suất theo bậc cao hơn cho số dư 
net pool với tài khoản LCY tại Standard 
Chartered
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Số hóa – phương án kết nối cho khách hàng

Web • Giao dịch và báo cáo toàn diện trên mọi sản phẩm
• Có thể tương tác với Host-to-Host và SWIFT net Nền tảng ngân hàng trực tuyến toàn cầu

Kết nối linh hoạt, đầu cuối, có khả năng xử 
lý khối lượng lớn

• Tích hợp liền mạch với SAP và các hệ thống hoạch định 
nguồn lực doanh nghiệp (ERP) khác

• Quy trình xử lý hoàn toàn tự động
• Kiểm soát và bảo mật nâng cao.

Cổng đơn, đa ngân hàng, đã được chuẩn 
hóa

• Nền tảng trung lập của ngân hàng
• Quy trình được chuẩn hóa giữa các đối tác ngân hàng
• Quy trình hoàn toàn tự động và tập trung

Đối tác khách hàng/kênh tích hợp với SC, 
trong một quy trình đơn giản và chi phí 
thấp

• Tiện lợi
• Chi phí thấp
• Nhanh hơn

Host-to-Host

SWIFT Net

API

Phương án kết nối Lợi ích dành cho khách hàng

Công nghệ sổ cái phân tán
• Tiện lợi
• An toàn và bảo mật
• Nhanh hơn

Blockchain
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Disclaimer 
This material has been prepared by Standard Chartered Bank (“SC”), a firm authorized by the United Kingdom’s Prudential Regulation Authority and regulated by the United Kingdom’s 
Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. This material is not research material and does not represent the views of the SCB research department. This material has 
been produced for reference and is not independent research or a research recommendation and should therefore not be relied upon as such. It is not directed at Retail Clients in the 
European Economic Area as defined by Directive 2004/39/EC neither has it been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment 
research and is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

It is for information and discussion purposes only and does not constitute an invitation, recommendation or offer to subscribe for or purchase any of the products or services mentioned or to 
enter into any transaction. The information herein is not intended to be used as a general guide to investing and does not constitute investment advice or as a source of any specific 
investment recommendations as it has not been prepared with regard to the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person.

Information contained herein, which is subject to change at any time without notice, has been obtained from sources believed to be reliable. Some of the information appearing herein may 
have been obtained from public sources and while SC believes such information to be reliable, it has not been independently verified by SCB. Any opinions or views of third parties 
expressed in this material are those of the third parties identified, and not of SCB or its affiliates. While all reasonable care has been taken in preparing this material, SCB and its affiliates 
make no representation or warranty as to its accuracy or completeness, and no responsibility or liability is accepted for any errors of fact, omission or for any opinion expressed herein. SCB 
or its affiliates may not have the necessary licenses to provide services or offer products in all countries or such provision of services or offering of products may be subject to the regulatory 
requirements of each jurisdiction and you should check with your relationship manager or usual contact. You are advised to exercise your own independent judgment (with the advice of your 
professional advisers as necessary) with respect to the risks and consequences of any matter contained herein. SCB and its affiliates expressly disclaim any liability and responsibility for 
any damage or losses you may suffer from your use of or reliance of the information contained herein.

This material is not independent of SCB’s or its affiliates’ own trading strategies or positions. Therefore, it is possible, and you should assume, that SCB and/or its affiliates has a material 
interest in one or more of the financial instruments mentioned herein. If specific companies are mentioned in this communication, please note that SCB and/or its affiliates may at times seek 
to do business with the companies covered in this material; hold a position in, or have economic exposure to, such companies; and/or invest in the financial products issued by these 
companies. Further, SCB and/or its affiliates may be involved in activities such as dealing in, holding, acting as market makers or performing financial or advisory services in relation to any 
of the products referred to in this communication. Accordingly, SCB and/or its affiliates may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this communication.

You may wish to refer to the incorporation details of Standard Chartered PLC, Standard Chartered Bank and their subsidiaries at http://www.sc.com/en/incorporation-details.html.

This material is not for distribution to any person to which, or any jurisdiction in which, its distribution would be prohibited.

© Copyright 2020 Standard Chartered Bank. All rights reserved. All copyrights subsisting and arising out of these materials belong to Standard Chartered Bank and may not be reproduced, 
distributed, amended, modified, adapted, transmitted in any form, or translated in any way without the prior written consent of Standard Chartered Bank.
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