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Tổng quan về FiinGroup

Đơn vị chuyên về cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu tài chính, phân tích ngành và xếp hạng tín nhiệm

▪ Hệ thống FiinPro

▪ Nền tảng FiinTrade

▪ Dịch vụ dữ liệu Datafeed

▪ Báo cáo phân tích doanh nghiệp

▪ Hệ thống FiinGate

▪ Giải pháp DataMart

▪ Xếp hạng nhà phát hành

▪ Xếp hạng công cụ nợ

▪ Báo cáo Tín dụng doanh nghiệp

▪ Thẩm định tín dụng độc lập

▪ Báo cáo phân tích ngành

▪ Nghiên cứu thị trường

▪ Thẩm định kinh doanh

▪ Tư vấn thâm nhập thị trường

Thông tin 

Tài chính

Nghiên cứu

Thị trường

Xếp hạng

Tín nhiệm

Thông tin

Kinh doanh
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Xếp hạng tín nhiệm - hỗ trợ phát triển thị trường vốn

Đối tác

Đơn vị xếp hạng tín nhiệm được cấp phép 

thứ hai tại Việt Nam

Các dịch vụ chính cung cấp bởi FiinRatings:

• Xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành

• Xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ

• Báo cáo Tín dụng doanh nghiệp

• Thẩm định tín dụng độc lập

Về FiinRatings

Kết quả XHTN cho một số doanh nghiệp đã công bố
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Trái phiếu bền vững đang tăng trưởng rất nhanh trên quy mô toàn cầu

Trái phiếu bền vững đang lưu hành trên thị trường 

toàn cầu
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Thị trường trái phiếu bền vững toàn cầu 

đạt quy mô 3,3 nghìn tỷ USD vào cuối 

tháng 6, tăng gấp ba lần quy mô 1,1 

nghìn tỷ USD từ tháng 12 năm 2019. Sau 

châu Âu, ASEAN + 3 chiếm 15,3% tổng 

số toàn cầu.

Nguồn: ADB. Giám sát trái phiếu châu Á tháng 9 năm 2022
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Trái phiếu bền vững trong ASEAN + 3 cũng tăng trưởng mạnh

Trái phiếu bền vững đang lưu hành trong ASEAN + 3 theo loại trái phiếu
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• Thị trường ASEAN có sự hiện diện 

đáng kể trong thị trường trái phiếu bền 

vững (19,2% / 16,7% của đang lưu 

hành / phát hành trong khu vực) và thị 

trường trái phiếu liên kết bền vững 

(18,5% / 23,2% của đang lưu hành / 

phát hành trong khu vực) vào tháng 6 

năm 2022.

• Nhìn chung, thị trường trái phiếu bền 

vững trong khu vực đã có sự đa dạng 

hóa được cải thiện về các loại trái 

phiếu khác nhau

Nguồn: ADB. Giám sát trái phiếu châu Á tháng 9 năm 2022



The most trusted Credit Rating Agency in Vietnam 7

Cơ cấu theo ngành của trái phiếu bền vững trong ASEAN + 3

Phát hành trái phiếu bền vững trong ASEAN + 3 với 

Cơ cấu ngành trong quý 2 năm 2022 (tỷ trọng trong 

tổng số)
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• Khu vực tư nhân chiếm 89,0% tổng 

lượng phát hành trái phiếu bền 

vững trong khu vực trong quý 2 

năm 2022, với các tổ chức tài chính 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong phát 

hành của khu vực tư nhân ở mức 

45,1%.

• Riêng về Trái phiếu Xanh: thì ngành

Tài chính chiếm cơ cấu lớn nhất, 

sau đó đến ngành Tiện ích, Công

nghiệp và Bất động sản 

Nguồn: ADB. Giám sát trái phiếu châu Á tháng 9 năm 2022 . Manila.



The most trusted Credit Rating Agency in Vietnam 8

Chất lượng trái phiếu xanh đã đa dạng hơn, không chỉ có trái phiếu xếp hạng rất cao (AAA và AA) 

mà cả các trái phiếu A và BBB 
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Giới thiệu về Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu của CBI

• Climate Bonds Initiative (CBI): là một tổ chức quốc tế hoạt
động nhằm huy động vốn toàn cầu cho các hành động khí hậu. 
Việc thực hiện các hoạt động này thông qua việc phát triển Hệ
thống Chứng nhận và Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu, Cam kết
Chính sách và Thông tin Thị trường.

• Tổ chức có 100+ đối tác là các Ngân hàng, Quỹ, Đơn vị cung 
cấp dữ liệu, Sàn chứng khoán.

• Đây là chứng nhận duy nhất được sử dụng rộng rãi trên 30 
nước. Dấu Chứng nhận Trái phiếu Khí hậu “Certification Mark” 
được sử dụng để chỉ định trái phiếu xanh, các khoản cho vay 
xanh, và công cụ nợ xanh đã được chứng nhận.

Danh sách các công cụ nợ xanh ở Việt Nam trong hệ thống

của CBI:

Nguồn: Certified Bonds | Climate Bonds Initiative

https://www.climatebonds.net/certification/certified-bonds?field_certgb_sector_criteria_value_op=contains&field_certgb_sector_criteria_value=&field_certgb_country_value_op=contains&field_certgb_country_value=Vietnam&field_certgb_issuer_value_op=contains&field_certgb_issuer_value=&field_certgb_verifier_approved_value_op=contains&field_certgb_verifier_approved_value=
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Trên toàn cầu, các Trái phiếu được Chứng nhận đã đạt tới 210 tỷ USD tính đến 31/12/2021

Nguồn: Certified Bonds | Climate Bonds Initiative
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Trái phiếu được chứng nhận tính đến 31/12/2021 đạt 210 tỷ USD

https://www.climatebonds.net/certification/certified-bonds?field_certgb_sector_criteria_value_op=contains&field_certgb_sector_criteria_value=&field_certgb_country_value_op=contains&field_certgb_country_value=Vietnam&field_certgb_issuer_value_op=contains&field_certgb_issuer_value=&field_certgb_verifier_approved_value_op=contains&field_certgb_verifier_approved_value=
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Lợi ích chính cho các tổ chức phát hành

• Tối ưu chi phí vốn: lãi suất và kỳ hạn

• Đa dạng hóa cơ sở đầu tư: Việc tính toàn vẹn của 
trái phiếu carbon thấp được công nhận bới CBI giúp 
các tổ chức phát hành thu hút nhóm nhà đầu tư 
quan tâm đến các vấn đề về môi trường, xã hội và 
quản lý công. Từ đó, nâng cao khả năng gia tăng 
lợi ích về giá và lượng đăng ký vượt mức.

• Nhãn hiệu mạnh mẽ: Là tiêu chuẩn / nhãn trái 
phiếu xanh duy nhất được sử dụng trên phạm vi 
quốc tế bởi các tổ chức phát hành ở 30 quốc gia, 
chứng nhận CBI là cơ sở đáng tin cậy cho thấy: trái 
phiếu của Tổ chức phát hành đáp ứng được các yêu 
cầu về tính toàn vẹn khí hậu, quản lý tài chính và 
tính minh bạch. 

• Nâng cao danh tiếng: Chứng nhận cho phép tổ 
chức phát hành liên kết doanh nghiệp của mình với 
các các sáng kiến để thúc đẩy các hoạt động tài 
chính bền vững trong nền kinh tế carbon thấp - lĩnh 
vực thu hút được nhiều sự chú ý bởi cách tiếp cận 
sáng tạo hướng tới tính bền vững.

• Dễ dàng tìm kiếm hơn: Chứng nhận cho phép các 
nhà đầu tư tiềm năng nhanh chóng tìm thấy một trái 
phiếu khí hậu / trái phiếu xanh đáng tin cậy trên thị 
trường. 

Mẫu Chứng nhận của CBI:
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Lợi ích chính cho các tổ chức phát hành

Nguồn: Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu

• Trái phiếu xanh có Lợi tức thấp hơn
đáng kể so với trái phiếu thường. Theo 
thống kê của CBI là vào mức khoảng 5 
- 10 điểm phần trăm.

• Ngoài ra, kỳ hạn thường dài hơn một
cách đáng kể.
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5 Bước Quy trình Xác nhận Chứng chỉ

FiinGroup trở thành đơn vị Xác nhận trái

phiếu xanh của CBI từ tháng 3/2021
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Vai trò và Kết quả của Dịch vụ Xác nhận

Phát hành Báo cáo trước phát hành trái phiếu về:
• Tính đủ điều kiện và sẵn sàng của các dự án và tài sản được tài trợ theo Tiêu chuẩn

Trái phiếu Khí hậu và bất kỳ Tiêu chí Đủ điều kiện theo lĩnh vực cụ thể có liên quan.
• Sự sẵn sàng của các quy trình nội bộ của Tổ chức phát hành để theo dõi và báo cáo

việc sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu theo Tiêu chuẩn và bất kỳ
Tiêu chí đủ điều kiện theo lĩnh vực cụ thể có liên quan

Phát hành Báo cáo sau phát hành trái phiếu về: 
• Việc sử dụng thực tế nguồn vốn thu được từ trái phiếu
• Tính đủ điều kiện đang thực hiện của các dự án và tài sản được tài trợ đáp ứng theo

Tiêu chuẩn và Tiêu chí Đủ điều kiện theo lĩnh vực cụ thể có liên quan
• Việc sử dụng phần nguồn vốn chưa được phân bổ; và
• Tính đầy đủ và kết quả của các quy trình nội bộ của Đơn vị phát hành đáp ứng theo

Tiêu chuẩn và Tiêu chí Đủ điều kiện theo lĩnh vực cụ thể có liên quan

Đảm bảo là một phần quan trọng của Chương trình Tiêu 

chuẩn và Chứng nhận trái phiếu khí hậu và được các nhà 

đầu tư và các bên liên quan khác đánh giá cao trong thị 

trường trái phiếu xanh.

Tất cả Trái phiếu Khí hậu được Chứng nhận đều được kiểm 

duyệt bởi Đơn vị Xác Nhận là bên cung cấp báo cáo đảm 

bảo chính thức.

Khung Đảm bảo cho Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí 

hậu đã được phát triển để cho phép:

• Các cam kết đảm bảo được thực hiện trơn tru và hiệu 
quả;

• Tự tin hơn vào tính nhất quán của các kết quả đảm bảo 
giữa các Đơn vị xác nhận khác nhau và giữa các loại Trái 
phiếu Khí hậu được Chứng nhận khác nhau;

• Hiểu rõ hơn về những nghĩa vụ Bên phát hành trái phiếu 
cần thực hiện để sẵn sàng cho cam kết đảm bảo và
những hạng mục Đơn vị xác minh sẽ kiểm tra;

• Sự rõ ràng về mối quan hệ giữa Ban tiêu chuẩn Trái 
phiếu Khí hậu và các Đơn vị xác minh.

Kết quả của Dịch vụ Xác nhận:



The most trusted Credit Rating Agency in Vietnam 16

Quy trình Xác nhận Độc lập

Nhận yêu cầu xác nhận 
từ Đơn vị phát hành

Lập nhóm xác nhận độc 
lập làm việc với Đơn vị 

phát hành

Yêu cầu thông tin và 
giải thích rõ ràng từ 
Đơn vị phát hành

Xác nhận trái phiếu của 
Đơn vị phát hành tuân 

thủ Tiêu chuẩn

Tiến hành báo cáo của 
Đơn vị phát hành để 

đảm bảo rằng các yêu 
cầu tiêu chuẩn được 

đáp ứng

Gửi báo cáo của Đơn vị 
phát hành và hỗ trợ 
Đơn vị phát hành về 
quy trình phê duyệt 

Giấy chứng nhận trước 
phát hành

Tiếp tục theo dõi đợt
phát hành và tiến hành
xác nhận sau phát hành

Làm việc với Đơn vị 
phát hành để duy trì 

Giấy chứng nhận
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• Báo cáo đảm bảo do Đơn vị xác nhận đưa ra 
phải được gửi đến Ban tiêu chuẩn trái phiếu khí
hậu, tuy nhiên báo cáo không bắt buộc phải
được công khai. Mọi việc phát hành công khai 
các báo cáo đảm bảo (hoặc báo cáo tóm tắt) là
tùy theo quyết định của Đơn vị phát hành và Đơn
vị xác minh và cần được xem xét trong các thỏa
thuận thương mại của hai bên.

• Đơn vị xác nhận phải sử dụng tiêu chuẩn đánh
giá đảm bảo và kiểm toán hiện có (ISAE 3000) 
để phát triển quy trình làm việc và phương pháp
tiếp cận.

• Nhà phát hành cần bắt buộc hợp tác và trả phí
hợp đồng cho Đơn vị xác nhận. Các thỏa thuận
giữa Đơn vị phát hành và Đơn vị xác nhận được
xác định dựa theo các điều khoản thương mại.
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Phân loại Trái phiếu Khí hậu

Phân loại Trái phiếu Khí hậu xác

định các tài sản và dự án đủ điều

kiện đóng góp vào nền kinh tế

carbon thấp và đưa ra các tiêu chí

sàng lọc giảm phát thải khí nhà

kính để đạt mục tiêu hạn chế mức

tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu

xuống dưới 1,5ºC theo Hiệp định

Paris COP 21.

(cập nhật tới tháng 09/2022)

Nguồn: https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy 
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Tiêu chí Xanh cho Ngành Năng lượng mặt trời

Chương trình Tiêu chuẩn và Chứng nhận 
trái phiếu khí hậu 

Phân loại và Tiêu chí Xanh (đối với Năng lượng Mặt trời | theo Dự 

thảo Quyết định của Chính phủ Việt Nam)
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Tiêu chí Xanh cho Ngành Năng lượng gió

Chương trình Tiêu chuẩn và Chứng nhận 
Trái phiếu khí hậu 

Phân loại và Tiêu chí Xanh (đối với Năng lượng gió| theo Dự thảo 

Quyết định của Chính phủ Việt Nam)
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Doanh nghiệp cần chuẩn bị ra sao nếu tham gia?

STT Tài Liệu

1 Khung Chính sách Trái phiếu Xanh

2 Tài liệu/ Hồ sơ phát hành

2.1 Cáo bạch

2.2 Thỏa thuận không ràng buộc

2.3 Hồ sơ chào bán

2.4 Hợp đồng cam kết

2.5 Điều khoản trái phiếu

2.6 Giấy tờ pháp lý

3 Báo cáo cập nhật

3.1 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

3.2 Báo cáo đánh giá tài sản đủ điều kiện

3.3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường

4 Biểu mẫu thông tin trái phiếu khí hậu

5 Thỏa thuận chứng nhận với CBI

Xây dựng Khung chính sách Trái phiếu xanh: 

Thông tin do tổ chức phát hành cung cấp nhằm mô

tả cách thức để trái phiếu, khoản vay hoặc các

công cụ nợ khác của tổ chức phát hành đáp ứng

yêu cầu theo Tiêu chí Phân loại Trái phiếu Khí hậu
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Doanh nghiệp làm sao để chọn đúng công cụ nợ “Xanh”?

Bên vay có chương trình chi tiêu vốn rất cụ thể để tài trợ không?

• Nếu có, thì: các khoản chi tiêu có được coi là "xanh" 100% không?
• Nếu có, thì: trái phiếu xanh
• Nếu không, thì: các khoản chi có được coi là 100% “xã hội” không?

• Nếu có, thì: trái phiếu xã hội
• Nếu không, thì: các khoản chi có được coi là sự kết hợp giữa “xanh” và

“xã hội” không?
• Nếu có, thì: trái phiếu bền vững
• Nếu không, thì: xem phần tiếp theo bên dưới

• Nếu không, thì: bên vay có sẵn sàng cam kết các Chỉ số Hiệu suất Chính nhất
định (“KPI”) và các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững liên quan (“SPT”) không?

• Nếu có, thì: khoản vay hoặc trái phiếu liên kết bền vững
• Nếu không, thì: khoản vay hoặc trái phiếu vani
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Nội dung

Tổng quan về thị trường trái phiếu xanh trong khu vực1

Chứng chỉ Trái phiếu Xanh của CBI và Lợi ích cho DN2

Tiêu chí Xanh cho một số ngành cụ thể3

Tổng kết4
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Tổng kết

1. Trái phiếu bền vững nói chung và Trái phiếu Xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. 
Chính phủ đã có cam kết phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 và Việt Nam cần tận dụng cơ hội này 
để huy động vốn cho phát triển kinh tế và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. 

2. Đối với doanh nghiệp: rất nhiều ngành và lĩnh vực có tiềm năng “xanh” của Việt Nam cần đa dạng 
nguồn vốn ngoài tín dụng ngân hàng, bao goomf: Tiện ích (năng lượng tái tạo, nước sạch, rác thải, 
v.v.), Vật liệu, Công nghiệp, v.v.. 

3. Các định chế tài chính cũng là một nhóm phát hành TPX chính để có thể on-lending lại theo các tiêu 
chí xanh cụ thể của nhà đầu tư. 

4. Để huy động vốn TPX quốc tế thì hiện có nhiều chương trình bao gồm Climate Bonds Initiative (CBI), 
ICMA, ASEAN, v.v. Với tiêu chí và chuẩn mực riêng. Doanh nghiệp cần tìm kiếm chương trình phù 
hợp và xác nhận trái phiếu xanh. Chi phí là không lớn và hiện FiinRatings đang ADB và GGGI để có 
thể hỗ trợ doanh nghiệp Go Green trong chiến lược huy động vốn.

5. Chính phủ Việt Nam (đầu mối là Bộ TN-MT) đang trong quá trình xây dựng và ban hành tiêu chí xanh 
(Taxonomies) cho Việt Nam và với các tiêu chí cụ thể và chính sách hỗ trợ. Doanh nghiệp cần theo 
dõi và đón chờ các chính sách mới được triển khai và tối đa hóa lợi ích từ các chương trình này.   
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Tài liệu này được soạn lập bởi Công ty Cổ phần FiinGroup chỉ nhằm mục đích tham khảo, không đưa ra khuyến nghị mua bán hay nắm giữ bất kỳ cổ phiếu hay cho giao dịch cụ 

thể nào. Thông tin trong báo cáo này, bao gồm dữ liệu, biểu đồ, bảng biểu, ý kiến phân tích và nhận định của FiinGroup được sử dụng với tính chất tham khảo, FiinGroup sẽ 

không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất hay hậu quả gì có thể được gây ra từ việc sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Công ty Cổ phần FiinGroup giữ bản quyền đối với báo cáo này và toàn bộ nội dung trong Báo cáo này. Báo cáo này được bảo hộ bản quyền theo quy định của pháp luật về quyền 

tác giả tại Việt Nam và các quốc gia khác theo các công ước và điều ước quốc tế về bản quyền mà Việt Nam là thành viên.


