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Giao dịch bảo đảm
Đâu là các vấn đề quan trọng đối với chủ nợ được bảo đảm?

Tính minh 
bạch

Tính hiệu
quả

Khả năng
thực thi

Tính minh bạch:  
Việc đăng ký có được 
thực hiện dễ dàng, 
các thông tin có được 
cập nhật kịp thời và 
chính xác?

Khả năng thực thi:  
Hệ thống pháp luật 
hiện hành có sự hỗ 
trợ đầy đủ và kịp thời 
đối với chủ nợ được 
bảo đảm? Sự hỗ trợ 
có nhanh chóng, hiệu 
quả và đáng tin cậy?

Tính hiệu quả:  Quá 
trình đăng ký có rõ 
ràng, đơn giản, tiết 
kiệm chi phí và đề 
cập đầy đủ các quyền 
lợi dành cho người 
đăng ký?
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Các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang 
tiến hành cải cách…
Australia PPSA 2009; đăng ký có hiệu lực từ năm 2012

Brunei PPSA 2016; đăng ký có hiệu lực từ năm 2016

Trung Quốc Luật Tài sản 2008; Đăng ký thế chấp trên khoản phải thu–
Ngân hàng Nhân dân Trung Quôc; Đăng ký thế chấp trên tài sản lưu 
động– AIC

New Zealand PPSA 1999

Philippines PPSA 2018; đăng ký và chờ phê duyệt

Thái Lan Luật Tài sản thế chấp cho doanh nghiệp 2015 – cần bổ sung

Việt Nam Bộ Luật Dân sự 2015; Nghị định đăng ký biện pháp bảo đảm 2017

Nhận được sự hỗ trợ từ các cơ chế/hướng dẫn quốc tế... 

UNCITRAL về Giao dịch bảo đảm + Hướng dẫn triển khai thi hành việc đăng ký quyền sở hữu
trí tuệ

UNIDROIT Hội nghị về công ước Cape Town 

UNCITRAL Công ước về khoản phải thu trong thương mại quốc tế
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Cải cách hệ thống pháp luật là cần nhưng chưa 
đủ

Cải cách hệ thống pháp luật: Cải cách hệ thống pháp luật phù hợp với thông lệ 
tốt nhất toàn cầu (ví dụ UNCITRAL)

Cải cách cách thức đăng ký: Xây dựng phương thức đăng ký tài sản thế chấp 
trực tuyến, tập trung và chi phí thấp 

Phát triển hệ sinh thái: Tạo điều kiện phát triển nhiều ngành hỗ trợ (định giá, 
quản lý tài sản thế chấp, thông tin tín dụng, bảo hiểm tín dụng)

Nâng cao năng lực: Nâng cao chuyên môn thị trường và nhân thức về các loại 
hình tài sản thế chấp của chủ nợ, người đi vay và các cơ quan quản lý

Thực thi: Có các phương thức phục hồi xử lý tài sản thế chấp nhanh chóng, đáng 
tin cậy; phương thức xử lý trong trường hợp mất khả năng thanh toán
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Hướng tới các chính sách ưu tiên

 Trong nước … Mở rộng thị trường cho vay, hướng đến sử dụng các loại tài sản
thế chấp khác – bên cạnh bất động sản, có thể thế chấp trên khoản phải thu, 
thiết bị, hàng tồn kho – đưa đến các hình thức cho vay mới > bao thanh toán, tài
trợ chuỗi cung ứng, tài trợ kho hàng, cho vay dựa trên tài sản….

 Quốc tế … Việc thống nhất các quy định trên thế giới làm tăng tính hiệu quả,  
minh bạch và đơn giản hóa quy trình. Điều này là cần thiết khi các hệ thống đều
tuân theo thông lệ tốt nhất được ban hành bởi Luật Mẫu. Từ đó cung cấp hỗ trợ
tín dụng cho các công ty thương mại quốc tế, mang lại lợi ích kinh tế cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 Cơ hội tương lai …việc các quốc gia tham gia ký kết công ước quốc tế về các
khoản phải thu góp phần thiết lập khuôn khổ chung. Khuôn khổ cung cấp các quy
định rõ ràng về các khoản phải thu trong tương lai, chống chuyển giao trách
nhiệm hợp đồng, mức độ ưu tiên, hoàn thiện việc phân chia trách nhiệm. Từ đó
mở rộng hỗ trợ cho sự phát triển của thương mại quốc tế. 

Nhưng làm sao để cải cách các giao dịch bảo đảm trong hợp
đồng tín dụng, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp vừa và nhỏ? 
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Ví dụ:  Hoa Kỳ

Ngày nay trở thành thị trường lớn mạnh nhất về tín dụng được bảo 
đảm, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mặc dù hiện nay phần lớn đơn vị áp dụng là các ngân hàng, nhưng họ 
không phải là những người áp dụng đầu tiên

Tài trợ hàng tồn kho:  ITT Commercial Finance, Borg Warner
Sàn giao dịch xe hơi:  GMAC, Ford Credit, Chrysler Credit

Bao thanh toán: Heller Financial, GMAC, +++
Cho vay dựa trên tài sản:  Foothill Capital, Congress, GE Capital

Cho thuê: CIT, Newcourt, Associates, GE Capital

Bộ Luật Thương mại UCC được áp dụng trên khắp 50 bang Hoa Kỳ 
trong 20 năm 1950 – 1970
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Ví dụ:  Trung Quốc

Lĩnh vực cho thuê1

Thúc đẩy tăng trưởng 
trong thị trường cho 

thuê

11,777 Công ty cho thuê 
(2018)

Tăng từ 80 (2006)

6.65 tỉ nhân dân tệ 
(2018)

Luật Tài sản ban hành năm 2007
Tài trợ tài sản lưu động tại Trung Quốc

1https://www.prnewswire.com/news-releases/global-and-china-financial-leasing-industry-report-2019-2025-featuring-10-banking-8-
domestic-funded-and-10-foreign-funded-financial-leasing-companies-300862413.html
2http://www.cfec.org.cn/en/view.php?aid=1998

Lĩnh vực bao thanh toán2

Thành lập  năm 2012

Tài trợ 3 tỉ nhân dân tệ 
từ năm 2012

1,200 tỉ nhân dân tệ vào 
năm 2018

Tác động 1,200,000 
doanh  nghiệp vừa và 

nhỏ

Sự phát triển 
của các tổ chức 
cho vay không 
nhận tiền gửi 

ngày càng tăng 
nhanh chóng–
mở rộng khả 
năng tiếp cận 
tín dụng cho 
các doanh  

nghiệp vừa và 
nhỏ
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Xin chân thành cảm ơn
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Disclaimer

© 2019 Wells Fargo Commercial Distribution Finance. All rights reserved.  Products and services require credit approval.

The materials contained herein are confidential to Wells Fargo Commercial Distribution Finance (CDF), are being provided by CDF to you on a 
strictly confidential basis solely for discussion purposes, and may not be disclosed to any other party without the prior written consent of 
CDF.

This presentation does not have any legally binding effect and is not, and shall not be deemed to constitute, an agreement, obligation or 
commitment of any kind whatsoever on the part of CDF or any of its affiliates.

Neither CDF nor any of its affiliates make any warranties or representations, express or implied, as to the accuracy or completeness of this 
presentation, and nothing contained herein is, or shall be relied upon as a promise, representation or warranty, whether as to the past, 
present, or future.  Each of such persons expressly disclaims any and all liability relating to or arising out of the use of this presentation or 
any information contained herein.  This presentation is not, and should not be construed or implied to be, a recommendation by CDF of any 
kind.  CDF assumes no duty to update this presentation, or any of the information contained herein.

Wells Fargo Commercial Distribution Finance is the trade name for certain inventory financing (floor planning) services for Wells Fargo & 
Company and its subsidiaries, including Wells Fargo CDF International Pte. Ltd (WFCDFI). WFCDFI is a subsidiary of Wells Fargo & Company 
and WFCDFI is not (i) authorized, approved or regulated in Hong Kong by the Hong Kong Monetary Authority as an Authorized Institution, 
approved money broker or local representative office of a foreign bank, or licensed or registered with the Securities and Futures Commission 
(ii) licensed, approved, registered or regulated in Singapore by the Monetary Authority of Singapore as a licensed bank or a representative 
office of a foreign bank, approved merchant bank or approved money broker or holder of a capital markets services license, or (iii) licensed, 
approved or regulated by the Financial Services Commission or the Financial Supervisory Service (FSS) to carry out banking business in 
Korea. 

Wells Fargo CDF Commercial Factoring (China) Company Limited, a company duly established in the People’s Republic of China, is a
subsidiary of Wells Fargo & Company. Wells Fargo CDF Commercial Factoring (China) Company Limited is not licensed or regulated by the 
China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) as a commercial bank in the People’s Republic of China.
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