
0

PUBLIC

Tháng 12 năm 2021

Tài trợ Thương mại Hàng hóa



1

PUBLIC

• Đa dạng hóa các sản phẩm nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các khách hàng doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng

• Khách hàng trong lĩnh vực hàng hóa bao gồm: các công ty sản xuất, thương mại, chế biến thuộc 3 nhóm hàng hóa thương mại chính (năng lượng, kim loại,
hàng hóa mềm).

• Sự hỗ trợ chặt chẽ giữa các công cụ tài trợ thương mại & tài trợ thương mại cấu trúc

Tài trợ Thương mại Hàng hóa
Các giải pháp Tài trợ Thương mại Hàng hóa cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng

Nhà sản xuất Công ty Thương mại Nhà Phân phối

Bên sản xuất Chế biến Lưu trữ Điều phối Vận chuyển Khách hàngLưu trữ

Các yêu cầu của tài trợ chuỗi cung ứng

Giao dịch cơ sở:
• Tài trợ tiền xuất khẩu
• Tài trợ trả trước

Tài trợ thương mại hàng hóa
• Thư tín dụng (L/C)
• Các khoản vay ngắn hạn

Tín dụng Thương mại:
• Tài trợ hàng tồn kho
• Tài trợ khoản phải thu

Quản lý rủi ro/ Quản lý khoản phải thu
• Xác nhận Thư tín dụng
• Chiết khấu chứng từ xuất khẩu



2

PUBLIC

Châu Á (Asia)

 China
 Hong Kong
 Singapore
 Indonesia
 Australia

Bắc Mĩ (North America)

 Canada
 USA

Mĩ La-tinh (Latin America)

 Mexico

Trung Đông Châu Âu & Châu Phi
(Europe Middle East & Africa)

 UK
 Germany
 France
 Dubai

Mạng lưới của Tài trợ Thương mại Hàng hóa

 Chúng tôi đặt vị trí chiến lược ở phần lớn các trung tâm hàng hóa chính, do đó cho phép chúng tôi phục vụ chuỗi giá trị hàng hóa hoàn chỉnh

 Đội ngũ chuyên viên Tài trợ Thương mại Hàng hóa bao gồm: Phát triển kinh doanh, Phát triển sản phẩm, Quản lý rủi ro và Xử lý nghiệp vụ
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Thách thức chính trong hoạt động Tài trợ Kho hàng

LỪA ĐẢO
Rủi ro thông đồng giữa các bên tham gia
vào thỏa hiệp tài trợ kho.

CÔNG NGHỆ
• Tính thiết yếu của hệ thống kết nối

giữa ngân hàng và các nhà quản lý
kho hàng

• Tính hiệu quả trong việc đầu tư công
nghệ quản lý kho hàng

NGUỒN NHÂN LỰC
• Đội ngũ nhân viên ngân hàng
• Các đối tác thứ 3 (Quản lý kho)

RỦI RO HÀNG HÓA 
• Quan ngại về sự hư hỏng hàng hóa
• Rủi ro khi tài sản, hàng hóa không đủ

tính thanh khoản

TÍNH SẴN CÓ
• Không có nhiều lựa chọn đối tác

quản lý kho hàng
• Hệ thống pháp lý trong lĩnh vực quản

lý tài sản thế chấp

CHI PHÍ
• Chi phí quản lý kho hàng
• Chi phí Đầu tư các hệ thống liên

quan
• Chi phí khác: Tư vấn pháp lý
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LƯU Ý QUAN TRỌNG

Tài liệu này được ban hành bởi HSBC (như định nghĩa dưới đây) chỉ cho mục đích sử dụng của người nhận tài liệu. Thông tin trong tài liệu chỉ nhằm mục đích tham khảo và minh

họa. Tài liệu này không phải là một đề nghị chào bán hay tư vấn cho người nhận về việc mua sản phẩm dịch vụ từ HSBC hay tham gia giao dịch với HSBC hoặc bất cứ thành viên

nào của tập đoàn HSBC (như định nghĩa dưới đây).

Thông tin trong tài liệu này có thể bao gồm các thông tin cung cấp bởi bên thứ ba nhưng chưa được xác minh độc lập bởi HSBC hoặc bất kỳ bên nào khác. Tất cả các thông tin

trong tài liệu này (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về sản phẩm, điều kiện và điều khoản, giá, dự báo, ảnh hưởng thị trường và chính sách của HSBC) có thể thay đổi bất

cứ lúc nào và HSBC không có bất kỳ nghĩa vụ phải thông báo về những thay đổi đó.

HSBC không đưa ra bất kỳ bảo lãnh, cam đoan hoặc đảm bảo (một cách rõ ràng hay ngầm định), và cũng không chịu trách nhiệm đối với nội dung của tài liệu này và/ hoặc tính cập

nhật, chính xác hay đầy đủ của những thông tin đó, đồng thời HSBC cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất nào (bao gồm nhưng không giới hạn các tổn

thất trực tiếp, gián tiếp hay theo quan hệ nhân quả) xảy ra hoặc có liên quan đến, bao gồm việc một người nào đó dựa vào một phần hoặc toàn bộ nội dung của tài liệu này, và

trách nhiệm đó sẽ được miễn trừ đến mức tối đa theo luật định. Người nhận tài liệu có trách nhiệm tự đánh giá về các sản phẩm được đề cập trong tài liệu. Không có bất kỳ thông

tin nào trong tài liệu thể hiện ý chí của HSBC nhằm tư vấn về tài chính, pháp lý, kế toán, thuế và/ hoặc các tư vấn khác. HSBC khuyến nghị người nhận tài liệu sử dụng các dịch vụ

tư vấn chuyên nghiệp về tài chính, pháp lý, kế toán, thuế và các lĩnh vực khác trước khi thực hiện bất cứ quyết định hoặc hành động nào có thể ảnh hưởng đến người nhận hoặc

hoạt động kinh doanh của người nhận.

Bất cứ sản phẩm/ dịch vụ nào được mô tả trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chung và trong chừng mực tham chiếu đến sản phẩm/ dịch vụ đang

được cung cấp trên thị trường nội địa bởi một thành viên của Tập đoàn HSBC, do đó những thông tin này chỉ nhằm phục vụ duy nhất cho đối tượng nhận tài liệu tại nước của

thành viên Tập đoàn đó. Tài liệu này không nhằm để phân phối đến, hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà việc phân phối và sử

dụng đó trái với quy định pháp luật tại đó.

© Bản quyền năm 2021 của Tập đoàn HSBC. Mọi quyền được bảo lưu. Không phần nào của tài liệu này được phép sao chép, lưu trữ, cung cấp hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình

thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của HSBC

Trong tài liệu này:

“HSBC” có nghĩa là Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

“Tập đoàn HSBC” có nghĩa là HSBC Holdings plc và các thành viên theo từng thời điểm.

Lưu ý


