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Vai trò của ngân hàng trong Tài trợ chuỗi cung ứng

Tài trợ chuỗi cung ứng nhằm đạt được các mục tiêu của cả bên mua và bên cung ứng. Thông qua giải pháp của chúng tôi, ngân hàng sẽ thanh toán sớm cho các
bên cung ứng sau khi nhân hóa đơn đã được duyệt của bên mua

LỢI ÍCH CHO CẢ BÊN MUA VÀ BÊN CUNG ỨNG 

Bên cung ứng:

 Bên bán có thể nhận thanh toán sớm dựa trên xếp hạng tín nhiệm tín dụng của bên mua, dẫn đến lợi ích về chi phí vốn cạnh tranh.

 Thời gian thu hồi tiền hàng (DSO) giảm, dẫn đến tăng thêm vốn lưu động

 Giảm thiểu rủi ro thanh toán từ bên mua khi mà hóa đơn được duyệt đã được thanh toán sớm.

Bên mua:

 Tối ưu hóa điều khoản thanh toán (đã thỏa thuận với bên bán)

 Tăng tính thanh khoản và tăng hiệu quả thanh toán

 Tăng cường mối quan hệ với các bên cung ứng chiến lược

( Bên cung ứng)( Ngân hàng )( Bên mua)
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Những xu hướng chính thúc đẩy sự thay đổi trong Tài trợ chuỗi cung ứng

Dịch chuyển sang Mạng lưới
chuỗi cung ứng kỹ thuật số
(DSNs)
-----------------------------------------------------------------
Mạng lưới chuỗi cung ứng đang dịch chuyển từ
các hoạt động tuyến tính, tuần tự sang một hệ
thống mở các hoạt động cung ứng mà được kích
hoạt bằng công nghệ cho phép các tổ chức gửi
và nhận dữ liệu đến hoặc nhận từ bất kỳ điểm
nào trong hệ sinh thái của mình để đáp ứng tốt
hơn các điều kiện thay đổi của thị trường và mở
ra các hình thức giá trị mới.

Việc này đang được thúc đẩy thông qua việc
ứng dụng công nghệ và nắm bắt các nền tảng hỗ
trợ đám mây khi những ứng dụng này có thể tận
dụng các công cụ và quy trình phổ biến.

Các lợi ích khác có thể gồm cả toàn bộ tầm nhìn
của chuỗi cung ứng, tính đồng nhất của dữ liệu,
ít quan liêu, quy trình tự động và cơ hội tích hợp
với công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và công
nghệ ML.

Tích hợp Blockchain, Trí tuệ nhân tạo,
Công nghệ ML-----------------------------------------------------------------

Blockchain làm đơn giản hóa quy trình và thực hiện cho
toàn bộ Chuỗi cung ứng. Điều này có nghĩa là chi phí
thấp hơn và nhiều lợi ích hơn cho các nhà sản xuất,
nhà cung ứng và nhà tài chính trong việc kiểm soát tốt
hơn và minh bạch hơn của hoạt động.

Các mức xác minh mới có thể tự động
kiểm tra tài sản để xác thực. Cho phép đối với
dữ liệu đơn giản và được bảo mật liên quan đến
thương mại giữa các bên.

Với ứng dụng bổ sung của Trí tuệ nhân tạo (AI) và
Công nghệ ML, quá trình cổ xưa của tài trợ thương mại
đang được chuyển đổi - các đối tác thương mại được
trang bị với sự minh bạch và dự đoán đầy đủ trong
thương mại toàn cầu và cung cấp một khả năng lớn 

hơn để xác định sự không tuân thủ và những rủi ro
gian lận tiềm ẩn.

Các công ty cung cấp dịch vụ công
nghệ tài chính đang hoạt động trong
thị trường tài trợ chuỗi cung ứng
do ngân hàng điều hành
-----------------------------------------------------------------

FinTech chủ yếu có thể đưa ra những
kỹ thuật tài trợ linh hoạt và những dịch vụ thanh toán
hợp lý cho các công ty theo từng quy mô
- bao gồm các công ty mà một số ngân hàng sẽ
không liên lạc.

Nhiều chức năng của FinTech là các nền tảng phần 
mềm dựa trên đám mây và cung cấp một giải pháp
tích hợp từ đầu đến cuỗi. Đối với các nhà cung ứng, 
tham gia vào các sàn giao dịch có thể đơn giản như 

thêm một ứng dụng vào điện thoại thông minh.
Có khả năng các công ty FinTech sẽ tiếp tục phát triển
và thêm các dịch vụ bổ sung và tầm quan trọng của
các công ty này trong tài trợ chuỗi cung ứng
chắc chắn sẽ phát triển.

Tác động của biến đổi khí hậu và
sự khan hiếm tài nguyên ----------------
-------------------------------------------------

Tận dụng các cơ chế tài trợ chuỗi cung ứng để
khuyến khích những hành vi ứng xử bền vững
trong chuỗi cung ứng toàn cầu là một cơ hội cho
các doanh nghiệp và cho sự phát triển bền vững

Khi mà dữ liệu hiệu suất bền vững của nhà cung
ứng vẫn chưa hoàn hảo, dữ liệu này càng ngày
càng mang tính định lượng và sẵn có.

Các công ty đã nhận ra rằng những thách thức
bền vững trong chuỗi cung của mình là một rủi ro
và một cơ hội cần được quản lý. Như vậy, điều
này đã trở thành một thực tiễn thông dụng cho
các công ty để có các chương trình ngay tại chỗ
để quản lý môi trường, xã hội và quản trị rủi ro
(ESG) trong chuỗi cung ứng của mình.
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Ngân hàng toàn cầu phát triển Tài trợ chuỗi cung ứng tại các nền kinh tế mới nổi

 Dẫn dắt thị trường: HSBC là nhà cung cấp tài trợ thương mại toàn cầu hàng đầu với năng lực mạnh tại các thị trường phát 

triển và mới nổi

 Kinh nghiệm: Hơn 150 năm về thương mại quốc tế & và các sản phẩm tài trợ thương mại đặc thù

 Năng lực chuyên gia; đội ngũ chuyên gia về vốn lưu động, có kinh nghiệm trong ngành, lấy giải pháp và khách hàng

là trung tâm

 Ghi nhận : HSBC một ngân hàng thương mại quốc tế từng được trao giải thưởng

 Các chương trình Tài trợ chuỗi cung ứng trong nước và xuyên biên giới trên 25 quốc gia tại 6 châu lục.

 Đa dạng hóa Danh mục Khách hàng từ các tập đoàn đa quốc gia đến các DN trong nước

Mạng lưới toàn cầu mở rộng và năng lực trong nước mạnh

Con người

Giải pháp sản phẩm toàn diện

 Tài trợ Chuỗi cung ứng

 Tài trợ Chuỗi cung ứng bền vững

 Quản lý danh mục đầu tư và Phân phối

 Sàn giao dịch điện tử cho phép khách hàng được tải những hóa đơn đã được duyệt theo file hoặc H2H

 Điểm duy nhất với 20 ngôn ngữ cho khách hàng doanh nghiệp để truy cập các giải pháp giao dịch ngân hàng 

 Có thể truy cập an toàn như một mô-đun chuyên dụng cho cả bên mua và bên cung ứng.

HSCF – Sàn giao dịch Chuỗi cung ứng HSBC
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Bố cáo

Tài liệu này được ban hành bởi Công ty TNHH Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải, Ngân hàng HSBC (Việt Nam), (HSBC). Thông tin trong tài liệu này được lấy
từ các nguồn mà chúng tôi tin là đáng tin cậy, nhưng chúng tôi chưa độc lập xác minh. HSBC không đại diện hay đảm bảo (rõ ràng hay ngụ ý) về bất kỳ bản chất
nào cũng như không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào được chấp thuận về tính đầy đủ hoặc tính chính xác của bất kỳ thông tin, dự báo, đại diện hoặc b
đảm bảo nào (rõ ràng hay ngụ ý) trong tài liệu. Không có trách nhiệm pháp lý được chấp nhận cho bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả phát sinh từ việc
sử dụng tài liệu này. Bất kỳ thông tin nào (bao gồm ngày thị trường, giá cả, giá trị hoặc mức độ) trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và bất kỳ ví dụ nào được
đưa ra chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể thay đổi theo các thay đổi trong điều kiện thị trường. Các ý kiến trong tài liệu này chỉ là những nhận định ở thời điểm
hiện tại của chúng tôi, có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không bắt buộc phải tham gia bất kỳ giao dịch thực tế nào với bạn dựa trên bất kỳ
thông tin nào trong tài liệu này. Tài liệu này không phải là một đề nghị, hoặc lời khuyên mà bạn nên tham gia, mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm bảo đảm, hàng hóa
hoặc sản phẩm đầu tư hoặc thỏa thuận đầu tư nào khác, hoặc bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận hoặc cấu trúc nào khác. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp hoặc
sử dụng bởi các cố vấn chuyên nghiệp của bên tiếp nhận. Tài liệu này dự kiến sẽ được phân phối toàn bộ. Không có sự xem xét nào được đưa ra cho các mục
đích đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ bên tiếp nhận nào mà bạn nên tiến hành phân tích có liên quan và tìm kiếm lời khuyên về
chuyên môn một cách độc lập. Trừ khi luật điều chỉnh cho phép khác, bạn phải liên hệ với thành viên của Tập đoàn HSBC trong phạm vi quyền hạn của bạn nếu
bạn muốn sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn HSBC để thực hiện giao dịch trong bất kỳ khoản đầu tư nào được đề cập trong tài liệu này. Tài liệu này, không lưu
hành công khai, không được sao chép, chuyển giao hoặc tiết lộ nội dung cho bất kỳ bên thứ ba nào và không cung cấp cho bất kỳ người nào khác ngoài bên tiếp
nhận dự kiến hoặc cố vấn chuyên môn của bên tiếp nhận dự kiến cho mục đích tư vấn cho bên tiếp nhận dự kiến đó.

HSBC không cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, kế toán, quy định hoặc tư vấn chuyên môn nào khác và bạn nên tự thu xếp về các vấn đề đó cho phù hợp. Bạn có
trách nhiệm thực hiện đánh giá độc lập và nhận tư vấn chuyên môn liên quan đến giá trị của các đề xuất trong tài liệu này. Đặc biệt, tài liệu này có thể đề cập đến
một số tài liệu tham khảo nhất định về quy định. HSBC không tuyên bố rằng các tài liệu tham khảo về quy định, nếu có trong tài liệu này, là đầy đủ. Có thể có các
tài liệu tham khảo khác về quy định cũng có thể liên quan đến các đề xuất. HSBC không đưa ra lời khuyên về quy định. Bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn của riêng
mình về quy định.

Bản quyền. Ngân hàng TNHH HSBC (Việt Nam), TẤT CẢ QUYỀN ĐƯỢC ĐẢM BẢO. Không được sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất hoặc truyền đi, dưới 
bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ khí, sao chụp, ghi âm, hoặc những hìn thức khác khi không có sự cho phép trước bằng văn 
bản của Công ty TNHH Hồng Kong và Thượng Hải, Ngân hàng TNHH HSBC (Việt Nam).
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