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Giới thiệu

FiinGroup

▪ Hồ sơ doanh nghiệp

▪ Lĩnh vực kinh doanh

▪ Các nền tảng thông tin tiêu biểu

▪ Lịch sử phát triển



The most trusted Credit Rating Agency in Vietnam

FiinGroup là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích tài chính với cam kết mang đến thông tin chuyên sâu, 

đa chiều cùng công nghệ tiên tiến nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn.

• Gần đây nhất, FiinGroup chính thức mở rộng sang lĩnh vực Xếp hạng tín nhiệm

(CRA), được Bộ Tài Chính cấp phép hoạt động ngày 20/03/2020. FiinGroup tiếp

nhận hỗ trợ kỹ thuật từ S&P Global Ratings và Ngân Hàng Phát Triển Châu Á từ

ngày 20/05/2021. FiinGroup trở thành đơn vị xác nhận trái phiếu xanh của Tổ chức

Trái phiếu Khí hậu (CBI) từ tháng 03/2022.

• Thành lập vào tháng 3/2008, FiinGroup từng bước trở thành đơn vị hàng đầu

chuyên cung cấp dữ liệu tài chính, thông tin kinh doanh, báo cáo ngành chuyên sâu, 

xếp hạng tín nhiệm và các dịch vụ phân tích dữ liệu khác tại Việt Nam.

• Tháng 9/2014, FiinGroup hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn NIKKEI & QUICK

Corp. với đầu tư vốn 35,1% cổ phần của Nhật Bản, cùng hỗ trợ các nhà đầu tư 

Nhật Bản vào Việt Nam.

• FiinGroup hiện đang phục vụ hơn 1.000 tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài

nước thông qua các nền tảng công nghệ và hệ thống truy cập thuê bao, dịch vụ

theo gói và theo yêu cầu.

• Tháng 10/2019, FiinGroup mở rộng mô hình kinh doanh B2C với sự ra mắt của Nền

tảng phân tích chứng khoán FiinTrade, phục vụ hơn 10.000 nhà đầu tư và giao dịch

viên trên sàn chứng khoán Việt Nam.
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Giới thiệu FiinGroup/

VỐN ĐIỀU LỆ

26 tỷ đồng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Nguyễn Quang Thuân

KIỂM TOÁN

CỔ ĐÔNG

NIKKEI: 17.55%

QUICK: 17.55%

Quản lý & khác: 64.9% 

ĐỘI NGŨ

160+

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu, 

Phân tích Tài chính, Phân tích

Ngành/ Thị trường và Phân tích

rủi ro với chứng chỉ CFA, ACCA, 

CPA; Kỹ sư CNTT & Nhân viên 

kinh doanh,…

Hồ sơ doanh nghiệp
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FiinGroup cung cấp dữ liệu tài chính, thông tin kinh doanh, phân tích ngành, xếp hạng tín nhiệm và các dịch vụ phân tích dữ liệu khác thông

qua các nền tảng công nghệ và hệ thống truy cập thuê bao, dịch vụ theo gói và theo yêu cầu.

Giới thiệu FiinGroup/
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Lĩnh vực kinh doanh

CTCP FiinGroup Việt Nam

CTCP FiinRatings

• Nền tảng dữ liệu đa chiều

FiinPro Platform

• Nền tảng phân tích chứng

khoán FiinTrade Platform

• Dịch vụ dữ liệu chứng khoán

API Datafeed

Thông tin Tài chính

• Báo cáo tín dụng doanh nghiệp

• Nền tảng thông tin doanh

nghiệp FiinGate Platform

• Giải pháp Chấm điểm Tín dụng

SMEs

Thông tin Kinh doanh

• Báo cáo phân tích ngành

• Nghiên cứu thị trường

• Thẩm định kinh doanh

• Tư vấn thâm nhập thị trường

Nghiên cứu Thị trường

Xác nhận trái phiếu xanhXếp hạng nhà phát hành Xếp hạng công cụ nợ Các dịch vụ khác



The most trusted Credit Rating Agency in Vietnam

FiinGroup hiện đang phục vụ hàng trăm tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước, và hơn 10.000 nhà đầu tư cá nhân 

thông qua các nền tảng công nghệ và hệ thống truy cập thuê bao, dịch vụ theo gói và theo yêu cầu.

Giới thiệu FiinGroup / Các nền tảng thông tin tiêu biểu
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Nền tảng phân tích giao dịch chứng khoán dành cho các chuyên viên 

môi giới, giao dịch viên và các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán

Việt Nam

Nền tảng phân tích cơ sở dữ liệu tài chính chuyên sâu và toàn diện

nhất tại Việt Nam

Cung cấp báo cáo ngành với những phân tích chuyên sâu cho các ngành

chủ chốt tại Việt Nam. Truy cập báo cáo và phân tích mới nhất qua 

địa chỉ: https://fiinresearch.vn

Nền tảng phân tích thông tin kinh doanh toàn diện bao gồm thông tin 

các doanh nghiệp trong nước và các công ty có vốn đầu tư nước

ngoài đã đăng ký và đang hoạt động tại Việt Nam

https://fiinresearch.vn/
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Giới thiệu FiinGroup/ 

Trải qua hơn 13 năm hoạt động, FiinGroup cung cấp thông tin và dữ liệu chuyên sâu thông qua các hệ thống công nghệ ưu việt

do chính FiinGroup sáng tạo và phát triển nhằm phục vụ thị trường Việt Nam.
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Lịch sử phát triển

Thành lập StoxPlus, 

tập trung chính vào

cung cấp dữ liệu thị

trường chứng

khoán

Thành viên chính thức

của Hiệp hội Thông tin 

Kinh doanh Quốc tế

(BIIA)

Đối tác chiến lược

với Tập đoàn NIKKEI 

và QUICK

Ký hợp tác với UBCKNN 

và Sở Giao dịch HOSE

Đơn vị phân phối và kinh

doanh dữ liệu với Trung 

tâm Hỗ trợ Đăng ký Kinh 

doanh (Bộ KH-ĐT)

Ra mắt Hệ thống phân

tích dữ liệu doanh

nghiệp Việt Nam 

FiinGate

Ra mắt dịch vụ Xếp

hạng Tín nhiệm

FiinRatings

Ra mắt Nền tảng

FiinTrade phục vụ các

nhà đầu tư chuyên

nghiệp tại Việt Nam

Thiết lập quan hệ đối tác

với S&P Global Ratings, tổ

chức xếp hạng tín nhiệm

lớn nhất trên thế giới

FiinGroup thay đổi

cơ cấu sở hữu và

mô hình kinh

doanh, thành lập

pháp nhân mới: 

CTCP FiinRatings, 

phụ trách dịch vụ

xếp hạng tín nhiệm.

Ký biên bản và hợp tác

với Ủy Ban Giám sát

Tài chính qua việc trao

đổi thông tin dữ liệu về

ngành

Ra mắt Nền tảng

phân tích Cơ sở

dữ liệu tài chính

FiinPro Platform



Giới thiệu

FiinRatings

▪ Tổng quan

▪ Phương pháp xếp hạng

▪ Lợi ích của XHTN nội địa



The most trusted Credit Rating Agency in Vietnam

Là một thương hiệu thuộc FiinGroup, FiinRatings là đơn vị xếp hạng tín nhiệm nội địa thứ 2 được Bộ Tài chính cấp phép và là đơn vị

đầu tiên thực hiện xếp hạng tín nhiệm đại chúng.

• FiinRatings hoạt động trong khuôn khổ Nghị định 88/2014/NĐ-CP ban 

hành ngày 26/9/2014 của Chính phủ về “Quy định về dịch vụ xếp hạng

tín nhiệm” kết hợp với tiêu chuẩn quốc tế về nghiệp vụ và nghề nghiệp.

1. Tổng quan/

• Các dịch vụ chính của FiinRatings:

❑ Xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành

❑ Xếp hạng tín nhiệm Công cụ nợ

❑ Xác nhận trái phiếu xanh

❑ Các dịch vụ khác
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Giấy phép xếp hạng

FiinGroup là đơn vị đầu tiên tại Việt

Nam được tổ chức Climate Bonds

Initiative (CBI) công nhận là đơn vị

xác nhận trái phiếu xanh theo chuẩn

quốc tế có giá trị trên phạm vi toàn

cầu.

Đối tác

Đối tác kỹ thuật cung cấp đào tạo về

nâng cao năng lực phân tích, vận

hành và tuân thủ theo thông lệ quốc tế

kể từ tháng 5/2020.

Chúng tôi hợp tác với ADB trong

nhiều hoạt động khác nhau nhằm

phát triển văn hóa xếp hạng tín nhiệm

ở Việt Nam:

▪ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật

▪ Kế hoạch trợ cấp cho xếp hạng

nhà phát hành lần đầu tiên
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Chúng tôi đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam với các dịch vụ như sau:

Xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành

• FiinRatings đưa ra ý kiến độc lập về mức độ tín nhiệm của tổ chức 

doanh nghiệp phát hành: đánh giá một cách độc lập về khả năng đáp 

ứng nghĩa vụ tài chính theo hệ thống thang điểm xếp hạng được chuẩn hóa 

và có giá trị so sánh cho tất cả các tổ chức doanh nghiệp phát hành mà 

FiinRatings xếp hạng. Kết quả xếp hạng được sử dụng rộng rãi bởi các 

thành viên thị trường trong công tác định giá lãi suất, ra quyết định đầu tư, 

quản trị rủi ro và giám sát trong quá trình đầu tư.

Xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ

• Đánh giá mức độ tín nhiệm công cụ nợ, bao gồm trái phiếu: phản ánh 

chất lượng tín dụng và sự sẵn sàng đáp ứng nghĩa vụ trả nợ. FiinRatings 

không chỉ thực hiện đánh giá các điều khoản và điều kiện, bao gồm tài sản 

bảo đảm, thế chấp và quyền phụ thuộc, có thể ảnh hưởng đến khả năng 

thanh toán nghĩa vụ tài chính; mà còn cả đơn vị phát hành, bảo lãnh hoặc 

các hình thức cấu trúc nâng cao chất lượng tín dụng khác đối với nghĩa vụ 

trả nợ. 

• Xếp hạng tín dụng trái phiếu có thể trong dài hạn hoặc ngắn hạn: Xếp 

hạng ngắn hạn thường được gán cho những nghĩa vụ có thời hạn gốc không 

quá 365 ngày. Xếp hạng ngắn hạn cũng được sử dụng để chỉ ra mức độ tín 

nhiệm dài hạn. Các công cụ có kỳ hạn trung hạn chỉ được chúng tôi xếp 

hạng với ý kiến trong dài hạn.

Báo cáo đánh giá tín dụng doanh nghiệp

• Dựa trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và dữ liệu ngành của FiinGroup, 

chúng tôi cung cấp báo cáo tín dụng với kết quả xếp hạng doanh nghiệp 

cho tất cả các công ty Việt Nam khi được yêu cầu. Báo cáo này thường 

được sử dụng bởi các nhà đầu tư vào các công cụ nợ hoặc chính cổ đông 

của doanh nghiệp.

Dịch vụ thẩm định tín dụng độc lập

• Chúng tôi đã thực hiện nhiều đánh giá tín dụng độc lập phục vụ các thương 

vụ hoặc giao dịch vốn chủ hoặc vốn nợ trong nhiều lĩnh vực bao gồm tài 

chính tiêu dùng, xi măng, bán lẻ và giáo dục. Các nhà phân tích tín dụng và 

chuyên gia rủi ro của chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ liên quan khác 

nhau như Đánh giá tín dụng và đào tạo cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư 

hoặc chủ nợ về các chủ đề liên quan.
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1. Tổng quan/

Xác nhận Trái phiếu xanh

• Trái phiếu xanh hiện được nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm. 

FiinRatings là đơn vị có chức năng xác nhận trái phiếu xanh đầu tiên tại Việt

Nam của Tổ chức Trái phiếu Khí hậu (CBI). Báo cáo xác nhận trái phiếu xanh

của FiinRatings được sử dụng làm cơ sở để CBI cấp chứng nhận trái phiếu

xanh và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận mạng lưới nhà đầu tư rộng

khắp trên thế giới.

Sản phẩm và dịch vụ
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Đội ngũ sáng lập và lãnh đạo của FiinRatings gồm các chuyên gia đầu ngành về phân tích tài chính, quản lý đầu tư, công nghệ tài chính và

kinh doanh dịch vụ dữ liệu.

Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Quang Thuân, FCCA

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Trước khi sáng lập FiinGroup, 

ông là Quản lý đầu tư tại

Vietnam Holding Asset 

Management Ltd với AUM trị giá

150 triệu USD và trước đó là

Quản lý tại PwC Việt Nam và

Sydney (Australia).

Nguyễn Hữu Hiệu, MBA

Phó Chủ tịch

Ông Hiệu là đồng sáng lập của

FiinGroup, trước đây ông từng là

Tư vấn cấp cao tại Bộ Phát triển

Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) 

tại Việt Nam và là Giám đốc tư

vấn tại PwC Việt Nam.

Nguyễn Minh Tú, MBA

Giám đốc Hoạt động

Ông Tú quản lý việc phát

triển các dịch vụ nghiên cứu, 

đánh giá rủi ro và giám sát

các dịch vụ Xếp hạng tín

nhiệm tại FiinRatings. 

Đội ngũ Điều hành

Bá Thị Thu Huệ,

Giám đốc Thương mại

Phụ trách hoạt động thương

mại bao gồm quan hệ với

nhà đầu tư, tư vấn sản phẩm

dịch vụ tại FiinRatings. Trước

đây, cô Huệ từng làm việc 

trong mảng tư vấn tài chính 

tại công ty Aristagora 

Advisors (Tokyo), Mitsubishi 

Fuso Nhật Bản và KPMG 

Việt Nam.
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1. Tổng quan/Ban lãnh đạo

Nguyễn Minh Tú, MBA

Thành viên HĐQT kiêm Giám

đốc Hoạt động

Trước khi gia nhập FiinRatings,  

ông Tú từng là Kiểm toán viên

cao cấp tại KPMG và Trưởng

nhóm IB tại TPBank. Ông cũng

đảm nhiệm vị trí giám đốc điều 

hành khối dịch vụ Thông tin Kinh 

doanh của FiinGroup.

Nguyễn Quang Thuân, FCCA

Tổng Giám đốc

Ông Thuân điều hành và quản lý

toàn bộ hoạt động; xây dựng và

thực thi các chiến lược thúc đẩy

sự phát triển của FiinRatings. 
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1. Tổng quan/

Quản lý Khối Nghiên

cứu Thị trường & Tư

vấn. Trước đây, ông

từng là Phó Giám đốc

đầu tư tại Công ty Liên

doanh Quản lý Đầu tư

BIDV-Vietnam 

Partners với tài sản

quản lý là 100 triệu

USD và trước đó là

Trưởng phòng Kiểm

toán tại Deloitte 

Vietnam.

Trước khi tham gia 

FiinRatings, ông là

Giám đốc Toàn cầu

Khối Phân tích và Vận

hành của S&P Global 

Ratings tại New York, 

Mỹ (2005 – 2014). Ông

đã có hơn 26 năm làm

việc tại S&P Global 

Ratings, phụ trách S&P 

Trung Quốc và tham

gia xây dựng Taiwan 

Ratings.

Paul Coughlin

Cố vấn,

Thành viên Hội

đồng Xếp hạng

Lê Xuân Đồng, 

CFA

Thành viên Hội

đồng Xếp hạng

Nguyễn Viết Thịnh, 

FCCA, CIA, 

VACPA, MBA

Thành viên Hội

đồng Xếp hạng

Với kinh nghiệm 23 

năm tư vấn và làm việc 

trong lĩnh vực kiểm 

toán, quản trị công ty, 

quản lý rủi ro và phát 

triển bền vững, ông 

Thịnh hiện là Chủ tịch 

Ủy ban Hội viên ACCA, 

thành viên Hội đồng 

Cố vấn Chuyên môn 

VIOD và đồng sáng lập 

công ty TNHH CGS 

Việt Nam. 

Trước khi tham gia

FiinRatings, ông Minh 

là Trưởng ban kiểm

soát của CTCP Khu

công nghiệp Hiệp

Phước tại TP. Hồ Chí

Minh, sở hữu 10 năm

kinh nghiệm làm việc

tại Công ty Quản lý

Quỹ Jaccar Holdings 

và Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ cơ quan

nước ngoài (Fosco).

Khổng Văn Minh, 

MBA

Thành viên Hội

đồng Xếp hạng

Thành viên hội đồng xếp hạng

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

Đội ngũ nhân sự chuyên môn của FiinRatings gồm gần 40 chuyên gia, chuyên viên phân tích có kinh nghiệm trong nhiều ngành khác nhau.

Nghiên cứu tín dụngXếp hạng doanh nghiệp phi tài chính

Prachi Gupta, MMS 

Giám đốc

Bà Prachi Gupta là Chuyên gia trong lĩnh vực

nghiên cứu và xếp hạng tín nhiệm, với hơn 10 năm 

làm việc tại CRISIL (công ty con thuộc S&P Global). 

Xếp hạng tổ chức tài chính

Nguyễn Anh Quân, MSc

Phó Giám đốc

Quân có 3 năm tại EY New York trong lĩnh vực tài 

chính cấu trúc và 1 năm tại EY Việt Nam trong lĩnh vực 

tư vấn tài chính.Trước khi gia nhập FiinRatings, Quân 

phụ trách bộ phận Kế Hoạch Nguồn Lực (Capacity 

Planning) tại công ty One Mount Distribution thuộc tập 

đoàn One Mount Group.

Tâm hiện là Chuyên viên phân tích rủi ro tín dụng tại

FiinRatings, chịu trách nhiệm ở cả mảng phân tích tài

chính và phi tài chính. Trước khi gia nhập FiinRatings 

, cô là Chuyên viên Thẩm định tín dụng tại MSB.

Trần Thị Băng Tâm, MSc,

Chuyên viên cấp cao

Lê Hồng Khang

Giám đốc

Trước khi gia nhập FiinRatings, Khang là Giám đốc Tài

chính tại CTCP The Open House. Trước đó, anh là

Trưởng nhóm Khối Ngân hàng Đầu tư, TPBank; và

Trưởng nhóm Kiểm toán tại KPMG Việt Nam.

Nguyễn Nhật Hoàng, CFA

Phó Giám đốc

Hoàng là chuyên gia phân tích tài chính và đầu tư. 

Trước khi tham gia FiinRatings, Hoàng là Chuyên viên

Phân tích cấp cao tại CTCP Chứng khoán FPT, chịu

trách nhiệm phân tích các ngành Thép, Xi măng,… 

Trước đó, anh từng là Kiểm toán viên tại KPMG Việt

Nam.

Thu Anh từng là Trưởng nhóm Kiểm toán tại KPMG 

Việt Nam, phụ trách các khách hàng lớn như CTCP 

Masan High-tech Materials, Tập đoàn Xăng dầu Việt

Nam, CTCP Năng lượng Bitexco,…

Phạm Thu Anh,

Chuyên viên cấp cao

Nguyễn Tùng Anh

Trưởng phòng

Tùng Anh có 9 năm kinh nghiệm về phân tích kinh tế 

và nghiên cứu thị trường tại Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước và sau đó là Đại sứ quán Australia tại Việt 

Nam với nhiều đóng góp về các chính sách kinh tế, 

thị trường chứng khoán và thương mại.

Đào Yến Nhung

Chuyên viên Nghiên cứu

Nhung tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Tài chính

Tiên tiến – Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi gia

nhập FiinRatings, Nhung phụ trách nghiên cứu kinh tế

vĩ mô và thị trường chứng khoán tại AFA Capital.

Nguyễn Hương Thảo

Chuyên viên Nghiên cứu

Thảo tốt nghiệp loại Giỏi tại khoa Tài chính – Ngân

hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân và có nhiều kinh

nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu & thị trường

bất động sản. Trước đây, Thảo từng làm việc tại

Savills Việt Nam.
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Phương pháp luận FiinRatings phát triển dựa trên hơn 14 năm kinh nghiệm trong ngành thông tin tài chính, cùng với

hỗ trợ kỹ thuật của S&P Global Ratings và ADB, đã được Bộ Tài chính thẩm định.

2. Phương pháp xếp hạng/ Xếp hạng nhà phát hành
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Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Mốc xếp hạng cơ bản: xác định những rủi ro kinh tế và rủi ro ngành mà công ty phải đối mặt; Mốc xếp hạng đơn lẻ: điểm xếp hạng tín nhiệm chưa tính đến các yếu tố

tác động bên ngoài.

Mốc

XHTN cơ

bản

Rất tốt

Tốt

Khá

Trung 
bình

Yếu

Rất yếu

Hồ sơ Kinh 

Doanh

Hồ sơ Rủi

ro Tài chính

Cấu trúc Vốn

Rất tốt

Tốt

Trung 
bình

Yếu

Rất yếu

Thanh 

khoản

Rất tốt

Tốt

Phù hợp

Trung 
bình

Yếu

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B+,B,B-

CCC

CC

C

Mốc

XHTN 

đơn lẻ

Tích cực

Trung lập

Tiêu cực

Rất thấp

Thấp

Trung 
bình

Tương
đối cao

Cao

Nghiêm
trọng

Chính sách

Tài chính và

Quản trị

Tích cực

Phù hợp

Tiêu cực

Yếu tố điều chỉnh

Hiệu quả đa dạng

Danh mục

Kinh doanh

Rất tốt

Tốt

Trung 
bình

Yếu

Rất yếu

Yếu tố cơ bản Yếu tố

bên ngoài

Tác động từ

nhà nước/ 

tập đoàn

XHTN 

Nhà phát

hành

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B+,B,B-

CCC

CC

C

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B+,B,B-

CCC

CC

C
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• Xếp hạng nhà phát hành: Đánh giá chung về năng lực tín nhiệm của doanh nghiệp

• Xếp hạng công cụ nợ: Đánh giá cụ thể một công cụ tài chính; ví dụ: trái phiếu doanh nghiệp, nợ không bảo đảm

• Xếp hạng công cụ nợ = Xếp hạng nhà phát hành +/- các yếu tố điều chỉnh từ xếp hạng công cụ đó (dựa trên cả

tiêu chí định tính và định lượng).

Điểm tín nhiệm

nhà phát hành

Yếu tố điều chỉnh
Yếu tố định lượng

Tỉ lệ thu hồi nợ

Điểm tín nhiệm

công cụ nợ

Yếu tố định tính

Điều khoản & Điều kiện

Giao ước

tài chính

Quyền

chấm dứt

Cam kết

tiêu cực

Bảo lãnh

khác

Giá trị tài

sản

Tài sản bảo

đảm hữu hình

Thứ tự ưu

tiên trả nợ

Khung xếp hạng công cụ nợ:

14

2. Phương pháp xếp hạng/ Xếp hạng công cụ nợ
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3. Lợi ích của XHTN nội địa

Xếp hạng nội địa cùng FiinRatings có thể mang lại nhiều giá trị cho các doanh nghiệp Việt Nam:

15

1

2

3

4

5

Cải thiện hồ sơ năng lực tín dụng và góp phần tối ưu hoá chi phí vốn do XHTN giúp

DN hoàn thiện hồ sơ tín nhiệm. Đây có thể là căn cứ cho việc đàm phán xác định mức lãi

suất/ kỳ hạn tối ưu cho doanh nghiệp.

Tránh trần xếp hạng quốc gia (BB+ / Ba2) do thang điểm nội địa lấy mức xếp hạng quốc 

gia của Việt Nam là tiêu chuẩn cao nhất AAA, trên cơ sở môi trường kinh doanh và so 

sánh ngành tại Việt Nam.

Tiếp cận mạng lưới nhà đầu tư và tác động đến thị trường với thông tin chuẩn hóa, 

kịp thời đến với hầu hết các định chế đầu tư lớn trong và ngoài nước trong network khách

hàng của FiinRatings/ FiinGroup 1000 tổ chức, 50.000+ nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Thông tin phân tích chiều sâu và độc lập qua trải nghiệm XHTN và qua đó hỗ trợ lãnh đạo 

doanh nghiệp trong việc định vị chiến lược, phân tích cạnh tranh và xây dựng chiến lược vốn 

tối ưu.

Tuân thủ tốt hơn các quy định của các cơ quan quản lý về việc phát hành trái phiếu riêng 

lẻ (nghị định 65/2022/NĐ-CP) và ra công chúng ( nghị định 155/2020/NĐ-CP)
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Chúng tôi đã tiến hành xếp hạng tín nhiệm và công bố đại chúng cho một số DN lớn đầu tiên tại Việt Nam. 

Khách hàng của chúng tôi đều đánh giá cao chất lượng cũng như giá trị đem lại của dịch vụ XHTN.

BBB-/ Ổn định

Kết quả theo dõi định kỳ

xếp hạng Nhà phát hành

22/01/2022
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4. Lợi ích của XHTN nội địa/ Kết quả XHTN cho một số doanh nghiệp đã công bố

BB/ Ổn định
Kết quả theo dõi định kỳ

xếp hạng Nhà phát hành

28/06/2022

Kết quả theo dõi định kỳ

xếp hạng Nhà phát hành

21/06/2022

BBB-/ Ổn định
BBB-/ Ổn định

Xếp hạng tín nhiệm

Nhà phát hành

29/03/2022

BBB+/ Ổn định

Xếp hạng tín nhiệm

Nhà phát hành

04/04/2022

A-/ Ổn định

Xếp hạng tín nhiệm

Nhà phát hành

25/04/2022

BB+/ Ổn định

Xếp hạng tín nhiệm

Nhà phát hành

20/04/2022

A-/ Ổn định

Xếp hạng tín nhiệm

Nhà phát hành

19/09/2022

*Ghi chú: FiinRatings đã dừng thực hiện xếp hạng tín nhiệm đối với Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (Vietcredit) từ ngày 22/01/2022.
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4. Lợi ích của XHTN nội địa/ Xóa điểm mù của thang điểm xếp hạng quốc tế

17

Xếp hạng tín nhiệm nội địa cung cấp thêm góc nhìn, hỗ trợ NĐT trong nước và quốc tế có sự so sánh rõ ràng hơn về

mức độ tín nhiệm của nhà phát hành và công cụ nợ mà không xét đến trần xếp hạng quốc gia.

Định nghĩa quốc tế Thang quốc tế 1 Thang quốc tế 2 Thang điểm xếp hạng nội địa bởi 

FiinRatings

Mức xếp hạng cao nhất Aaa AAA AAA

Mức xếp hạng rất cao

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

Mức xếp hạng cao

A1 A+ A+

A2 A A

A3 A- A-

Mức xếp hạng tốt

Baa1 BBB+ BBB+

Baa2 BBB BBB

Baa3 BBB- BBB-

Mức đầu cơ

Ba1 BB+ BB+

Ba2 BB BB

Ba3 BB- BB-

Mức đầu cơ cao

B1 B+ B+

B2 B B

B3 B- B-

Rủi ro cao

Caa1 CCC+ CCC+

Caa2 CCC CCC

Caa3 CC CC

Ca C C

Đây là “khu vực điểm mù" cho tất

cả các nhà phát hành và công cụ nợ khi

dùng xếp hạng theo chuẩn quốc tế do bị

chặn trần xếp hạng tín nhiệm quốc

gia (Hiện ở Việt Nam là Ba2/BB+).

Hiện vẫn đang ở mức đầu cơ trên

thang điểm xếp hạng quốc tế do trần

xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
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Sau mỗi đợt XHTN, FiinRatings cung cấp phân tích và ý kiến kịp thời đến nhà phát hành và thị trường qua nhiều kênh khác nhau.

18

Báo cáo xếp hạng tín nhiệm

• Ý kiến XHTN giải thích một cách chuyên sâu

điểm XHTN, bao gồm phân tích về rủi ro ngành, 

rủi ro tài chính.

• Ý kiến tín nhiệm được cập nhật tối thiểu 1 năm 2 

lần, cập nhật các sự kiện có ảnh hưởng đến xếp

hạng nhà phát hành, v.v.

Công bố XHTN:

• Công bố kết quả XHTN trên trang web của

FiinRatings.

• Truyền tải công bố XHTN thông qua email tới các

khách hàng thuê bao của FiinGroup.

• Truyền tải công bố XHTN thông qua các công ty 

chứng khoán là khách hàng sử dụng datafeed tin 

tức của FiinGroup.

Giải thích cho thị trường về kết quả

• Tổ chức các buổi hội thảo công bố kết quả XHTN 

đến thị trường.

• Tiếp nhận và phản hồi các câu hỏi về chuyên

môn, kết quả XHTN.

4. Lợi ích của XHTN nội địa/ Phương thức Tác động đến thị trường
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Xác nhận

Trái phiếu xanh

▪ Tổng quan

▪ Lợi ích của Trái phiếu xanh
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Xác Nhận Trái Phiếu Xanh/ Tổng quan

• Climate Bonds Initiative (CBI) là một tổ chức hoạt động
hướng đến việc huy động vốn cho các hành động vì khí hậu.

• 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.

• FiinRatings/ FiinGroup là đơn vị được ủy quyền xác nhận
trái phiếu xanh duy nhất của CBI tại Việt Nam.

• FiinRatings sẽ làm việc trực tiếp với các tổ chức phát hành
để đánh giá các tài sản, dự án của họ theo các tiêu chuẩn
trái phiếu xanh của CBI.

• Cung cấp báo cáo đảm bảo (assurance report) nhằm hỗ trợ
CBI trong việc cấp chứng chỉ trái phiếu xanh do tổ chức phát
hành thực hiện.
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Xác Nhận Trái Phiếu Xanh/ Lợi ích của Trái phiếu xanh

• Đa dạng hóa cơ sở đầu tư: Việc tính toàn vẹn của trái phiếu carbon thấp được công nhận bởi 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 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.

• Tiết kiệm thời gian: Các nhà đầu tư có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc
bằng cách kiểm tra Chứng chỉ carbon thấp của tài sản. Do Chứng chỉ
đảm bảo về tính mở và tính đồng nhất, các nhà đầu tư ít phải tự mình
thực hiện thẩm định để sàng lọc trái phiếu hơn.

• Tham gia vào nền kinh tế các-bon thấp: Thị trường Trái phiếu khí hậu
được chứng nhận có tính thanh khoản cao, cho phép các nhà đầu tư 
tham gia nền kinh tế các-bon thấp một cách dễ dàng, mang lại giải pháp
đầu tư bền vững. Trái phiếu xanh giúp các nhà đầu tư trực tiếp tham gia 
vào nền kinh tế xanh, cũng như góp phần thúc đẩy thích nghi với khí hậu, 
sức khỏe cộng đồng, năng lượng quốc gia và an ninh lương thực.

Lợi ích cho Tổ chức phát hành

Lợi ích cho Nhà đầu tư
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