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Tổng quan về CreditEase

WealthTech

CreditTech

NYSE：YRD NEEQ Niêm yết

Quản lý Khối Tài sản Quản lý Tài sản

Dịch vụ kích hoạt
FinTech

• Tài trợ tiêu dùng
• Tài trợ SME
• Tài trợ nông nghiệp

• Phân bổ tài sản
• Đầu tư
• Sự phó thác và kế thừa từ gia 

đình 
• Từ thiện
• Kế hoạch cuộc sống
• Giáo dục

• VC/PE FoF
• Thị trường vốn FoF
• Bất động sản FoF
• Quỹ đầu tư Fintech
• Quỹ tín dụng tư nhân ở nước 

ngoài

InsurTech



THÁCH THỨC
của các Doanh nghiệp Nông nghiệp trong Tài trợ

1
• Nền tảng yếu.

2
• Xếp hạng tín dụng thấp.

3
• Thiếu tài sản đảm bảo.

4
• Khó khăn khi tiếp cận thị trường vốn.



Tài trợ Chuỗi cung ứng so với Tín dụng truyền thống
Tài trợ chuỗi cung ứng nhấn mạnh mối quan hệ hiệp lực giữa các tổ chức tài chính và các thành phần tham gia chuỗi cung ứng, 

bao gồm cả ngược chiều và xuôi chiều chuỗi cung ứng, và cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho các doanh nghiệp cá nhân hoặc 
các doanh nghiệp ngược chiều và xuôi chiều dựa vào các doanh nghiệp cốt lõi của chuỗi cung ứng.

Thành phần

Tín dụng truyền thống

Doanh nghiệp đơn lẻ

Tự thân doanh nghiệp làm

Tài sản đảm bảo cốt lõi;
Bảo lãnh của bên thứ ba

Cố định

Giải quyết nhu cầu tài chính của
các doanh nghiệp đơn lẻ

Tài trợ chuỗi cung ứng

Theo nhóm

Toàn bộ chuỗi cung ứng

Không giới hạn tài sản cầm cố

Theo dõi quá trình
một cách linh hoạt

Cung cấp hỗ trợ tín dụng
cho toàn bộ chuỗi cung ứng

Thang biểu
phân loại

Điều kiện
Ủy quyền

Định chế
Tài chính

Mức độ
Dịch vụ



Nhà phân
phối xuôi

chiều

Doanh
nghiệp cốt

lõi

Nhà cung
cấp ngược

chiều

Kiểm soát
rủi ro

YiqiFin Nền tảng
quyết toán

Đặt hàng Giao hàng Hoá đơn Thanh toán

Tài trợ
nhà phân
phối

Tài trợ
khoản phải
thu

Giao diện ERP

Block chain

Hóa đơn điện tử

Tài trợ đơn
hàng

Tài trợ bao 
thanh toán 
ngược

Tài trợ khoản phải thu;
Quản lý tài chính nhà cung cấp

Thu thập dữ liệu giao dịch

Đám mây/ Big data

Thu thập dòng chảy thương mại

Tính toán thông qua mô hình kiểm soát rủi ro

Đám mây / Big data

Mô hình Tài trợ chuỗi cung ứng tiêu chuẩn của YiqiFi

Tài trợ chuỗi cung ứng YiqiFin cung cấp các dịch vụ tích hợp từ nguồn vốn đến quản lý với cả doanh nghiệp cốt lõi và tất cả những thành phần tham gia.

Đặt hàng Giao hàng Hoá đơn Thanh toán



Hạt giống & 
phân bón Hộ nông dân

Nhà
cung cấp

Nền tảng 
thương mại 
điện tử B2C

Người tiêu
dùng

YiqiFin

Chúng tôi cần
hỗ trợ để cải

thiện hoạt động
của chúng tôi

Tôi cần tiền
mặt để trả tiền

phân bón

Tôi sẽ mua
thêm 5.000 
hộp dâu tây

Đặt hàng nhiều 
hơn vì nhu cầu 

cao

Dâu rất ngon, 
tôi sẽ mua thêm

Được quản lý bởi thu 
thập dữ liệu IOT trong 

quá trình trồng

Theo dõi đồn điền thông
qua blockchain

Quản lý tiền mặt một cửa dựa trên
Đám mây /big data 

Giải pháp tài trợ
chuỗi cung ứng

Tạm ứng tiền
phân bón

Nhà cung cấp trả tiền
cho nông dân kịp thời Trả tiền trước cho nền tảng điện tử

Thanh toán đến
cùng một ngày, tôi

có thể bán thêm dâu

Không có áp
lực đối với

tiền mặt & giao
ngay

Doanh thu thuận
lợi cho giai đoạn

này
Người thụ hưởng

Thực tiễn của YiqiFin trong lĩnh vực NÔNG NGHIỆP
—— quản lý quá trình giao dịch một cách thông minh dựa trên big data



Một công ty công nghệ nông nghiệp tập 
trung vào quản lý đồn điền với doanh 

nghiệp Nhà nước trung ương với diện tích trồng rộng nhất
và nhiều loại cây trồng nhất
trong số các doanh nghiệp
cùng loại hình ở Trung Quốc

Bao gồm 17 nhóm và 62
giống cây trồng

có diện tích trồng trọt 
hơn 4.000 km2.
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Cùng thành lập một công ty công nghệ cao
Nông nghiệp thông minh (Smart Farming)

Quy trình của nền tảng phần mềm SaaS để
quản lý trồng trọt nông sản "Nông nghiệp

thông minh" (Hui Zhong Di)



XIN CẢM ƠN!
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