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Công ty công nghệ tài chính trong
tài trợ chuỗi cung ứng



Chuyển
dịch chuỗi
cung ứng

sang 
ASEAN

Chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Asean đang có
động lực mới: Citi



Việt Nam là một trong những quốc gia
hưởng lợi chính

Báo cáo: Các chuỗi cung ứng sẽ
chuyển dịch sang Việt Nam

Quốc gia sẽ chiến thắng đồng thời cũng
thua cuộc trong cuộc chiến thương mại
Mỹ-Trung: Việt Nam



Việt Nam sẽ
vượt qua 
Singapore 
trong 10 
năm tới

Việt Nam đang trên đường vượt qua Singapore
trong thập kỷ tới: DBS
Ngôi sao đang lên của khu vực được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung theo phát ngôn của ngân hàng 

Lao động làm việc tại công trường xây dựng một tòa nhà chung cư ở Hà nội



KHOẢNG TRỐNG Tài trợ Thương mại

• Theo Ngân hàng phát triển châu Á (ADB),
khoảng trống trong tài trợ thương mại là 1,5
nghìn tỷ USD

• 45% hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp siêu
nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) đã bị từ chối

• Fintech có thể lấp đầy khoảng trống này
không?



Fintech trên toàn thế giới - Châu Á Thái Bình Dương 
dẫn đầu

32% 
Bắc Mĩ

8,3 tỷ USD

9% 
Châu 

Âu
2,4 tỷ USD

1% 
Nam 
Mỹ

182 triệu USD

2% 
Trung

Đông-Bắc
Phi

560 triệu USD

56% 
Châu Á Thái 
Bình Dương 

14,8 tỷ USD

Nguồn vốn toàn cầu
đầu tư vào Fintech 
giai đoạn 2016 -17



Fintech trên toàn thế giới - 24,3 tỷ USD cho vay

Nguồn vốn toàn cầu
đầu tư vào Fintech



Fintech trên toàn thế giới - Cho vay tiêu dùng dẫn đầu

Các điểm nổi bật của nguồn vốn đầu tư toàn cầu

Các lĩnh vực đã nhận được tài trợ tích lũy nhiều nhất trong năm qua là Cho vay (24,3 tỷ USD) và Thanh toán (13 tỷ USD). Điều
này không có gì đáng ngạc nhiên khi hai thị trường lớn nhất ở Châu Á Thái Bình Dương, Trung Quốc và Ấn Độ, đã được thúc đẩy
bởi cho vay và thanh toán.

Tài trợ tích lũy của ngành

24,3 tỷ USD
Cho vay

13 tỷ USD
Thanh toán

Cho vay kinh doanh/ Funding Circle (2010, 373

triệu USD)

Cho vay tiêu dùng/ Lufax (2011, 1,7 tỷ USD)

Tổng hợp/ Nav (2012, 52 triệu USD)

Thanh toán trực tuyến/ Stripe (2010, 466 triệu

USD)

Thanh toán dùng tiền mặt/ Mozido (2008, 288.5

triệu USD)



Fintech tại các quốc gia khu vực ASEAN

Hình 1.3: Sự phân bổ về Fintech tại các nước khu vực ASEAN



Fintech ASEAN - Chiếm lĩnh thị trường thanh toán



Fintech ASEAN- P2P của Singapore đứng đầu



Những thách
thức của việc 
cho vay và sử
dụng Fintech 
trong tài trợ
chuỗi cung
ứng

Đào tạo để
các bên cung 

cấp và bên
bán tham gia

thị trường

Gian lận hóa 
đơn

Vấn đề pháp 
lý về chuyển 
nhượng hóa 

đơn

Thực thi
quyền



Xu hướng

• Hợp tác giữa ngân hàng và Fintech
• Nhiều Fintech trở thành thành viên của FCI



Xin cảm ơn.
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