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Là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích tài chính, FiinGroup 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.

Được thành lập vào tháng 3/2008, FiinGroup 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 chính thức 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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Ngày thành lập

11/03/2008

Đối tác

Vốn điều lệ

25 tỷ đồng

Người đại diện

Nguyễn Quang Thuân

Kiểm toán

Cổ đông

NIKKEI: 17.55%

QUICK: 17.55%

Quản lý và khác: 64.9%

Nhân viên

180+
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 và

Nhân viên kinh doanh

Hồ sơ doanh nghiệpGiới thiệu FiinGroup /
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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 / Lĩnh vực kinh doanh
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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
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Trải qua hơn 15 năm hoạt động, FiinGroup cung cấp thông tin

và dữ liệu chuyên sâu thông qua các hệ thống công nghệ

ưu việt do FiinGroup sáng tạo và phát triển

nhằm phục vụ thị trường Việt Nam.

Giới thiệu FiinGroup / 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

Thay đổi cơ cấu

sở hữu và mô

hình kinh doanh

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



Thông tin Tài chính • Thông tin Kinh doanh • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm

Đội ngũ sáng lập và lãnh đạo của FiinGroup 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 HĐQT

Trước khi đồng 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
Tổng Giám Đốc

Trước khi đồng sáng lập FiinGroup, ông 

là Cố vấn về Thể chế tại Bộ Phát triển 

Quốc tế Vương quốc Anh (DFID), Cán 

bộ chương trình tại IFC (World Bank) và 

là Giám đốc tư vấn tại PwC Việt Nam.

Hisatsugu Nagao
Thành viên HĐQT

Ông là đại diện của Tập đoàn NIKKEI tại

FiinGroup. Ông hiện là Trưởng phòng

Phát triển Kinh doanh, Khối Kinh doanh 

Toàn cầu, Tập đoàn Nikkei. Trước ông 

từng làm nhà báo tại Bangkok và Hong 

Kong.

Chiharu Kawai
Thành viên HĐQT

Đại diện của QUICK Corp tại FiinGroup. 

Ông hiện là Giám đốc Văn phòng Kinh 

doanh Toàn cầu tại QUICK Corp.

Zhan Zatayev, ACMA, CGMA
Thành viên HĐQT

Ông Zatayev có kinh nghiệm hơn 25 

năm làm việc ở vị trí chuyên gia rủi ro 

tín dụng tại Việt Nam và Tây Âu. Ông 

hiện là Giám đốc Quản lý rủi ro và 

Giám đốc Đầu tư tại Công ty Cổ phần 

Xây dựng Coteccons.

Mạc Quang Huy, CPA, FCCA
Thành viên HĐQT

Ông là một chuyên gia tài chính nổi tiếng

tại Lehman Brothers, KPMG và sáu năm

làm Tổng Giám đốc Công ty Chứng

khoán KB Việt Nam. Ông hiện là Trưởng

ban đại diện 4 Quỹ mở do VCBF quản lý.

Lê Xuân Đồng, CFA

Giám đốc điều hành,

Khối Nghiên cứu thị

trường

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.

Trương Minh Trang, MBA

Giám đốc điều hành cấp

cao,

Khối Thông tin Tài chính

Quản lý phát triển và sáng tạo

các dịch vụ dữ liệu tài chính, 

cũng như giám sát việc thu

thập và phân tích dữ liệu tại

FiinGroup.

Nguyễn Minh Tú, MBA

Giám đốc điều hành,

Khối thông tin doanh

nghiệp

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

FiinGroup. Trước đây ông

từng là Kiểm toán viên cao

cấp tại KPMG và Trưởng

nhóm IB tại TPBank.

Ban Điều Hành

Bùi Thành Trung,

Phó Giám đốc Công Nghệ

Quản lý Công nghệ thông

tin và Đổi mới. Gắn bó với

FiinGroup từ những ngày

đầu, ông thiết kế và phát

triển hệ thống dữ liệu và

các sản phẩm tại

FiinGroup.

Giới thiệu FiinGroup / Ban lãnh đạo
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Thông tin 

Tài chính

NỀN TẢNG FIINTRADE

NỀN TẢNG FIINPRO

DỊCH VỤ DỮ LIỆU DATAFEED
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Thông tin Tài chính / Danh mục sản phẩm

Chúng tôi hỗ trợ tất cả Nhà đầu tư là các Định chế tài chính và Nhà đầu tư cá nhân đang có các hoạt động đầu tư 

chứng khoán tại Việt Nam.

Nền tảng Phân tích Chứng khoán FiinTrade

Nền tảng phân tích dữ liệu chứng khoán chuyên sâu và cung cấp dữ liệu chứng khoán trực tuyến cho người 

môi giới, giao dịch viên và nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Đối tượng sử dụng

• Nhà đầu tư cá nhân

• Chuyên viên Môi giới chứng

khoán

• Giao dịch viên

Nền tảng Dữ liệu Tài chính FiinPro

Cơ sở dữ liệu tài chính chuyên sâu và toàn diện dành cho các nhà nghiên cứu và chuyên viên phân tích.

Đối tượng sử dụng

• Công ty chứng khoán

• Công ty quản lý tài sản

• Công ty đầu tư

• Ngân hàng thương mại

Dịch vụ dữ liệu Datafeed

Dịch vụ cung cấp giải pháp Thông tin, Dữ liệu và công nghệ cho các ứng dụng chuyên biệt phục vụ khách 

hàng tổ chức.

Đối tượng sử dụng

• Nền tảng giao dịch chứng khoán

• Website quan hệ cổ đông

• Hệ thống quản trị rủi ro

• Chuyên viên tư vấn

• Quản lý danh mục

• Công ty bảo hiểm

• Cơ quan nghiên cứu

• Công ty tư vấn

• Hệ thống định giá

• Hệ thống quản trị danh mục đầu tư

• Hệ thống nghiên cứu tự động
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Nền tảng phân tích chứng khoán chuyên sâu phục vụ các nhà đầu tư cá nhân & chuyên viên môi giới tại Việt Nam

▪ Thông tin chuyên sâu

▪ Tính năng vượt trội

▪ Tin tức trực tuyến được chọn lọc và cập nhật liên tục

▪ Thông tin chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia của FiinGroup

▪ Bộ lọc và xếp hạng cổ phiếu thiết kế riêng bởi FiinGroup

▪ Báo cáo phân tích chuyên sâu

Vì sao nên sử dụng FiinTrade?

Nhóm tính năng chính

Thị trường

▪ Danh mục

▪ Thị trường chuyên sâu

▪ Lịch sự kiện

▪ Bản đồ nhiệt

▪ Xu hướng dòng tiền

Giá

▪ Khớp lệnh theo thời gian

▪ Khớp lệnh theo bước

giá

▪ Chi tiết theo bước giá

▪ Thống kê giá

Phân tích doanh nghiệp

▪ Báo cáo doanh nghiệp

▪ Cơ cấu sở hữu

▪ Phân tích tài chính

▪ Phân tích Consensus

▪ Báo cáo tài chính

Tin tức và nhận định

▪ Thông báo

▪ Tin tức trực tuyến

▪ Phân tích cổ phiếu

▪ Bản tin thị trường

Công cụ đầu tư

▪ Cảnh báo giao dịch

▪ Sàng lọc cổ phiếu

▪ Xếp hạng cổ phiếu

▪ Chiến lược đầu tư

▪ Dữ liệu API

Chiến lược đầu tư

▪ Cổ phiếu giá trị

▪ Cổ phiếu tăng trưởng

▪ Cổ phiếu lướt sóng

▪ Phương pháp CANSLIM

▪ Chiến lược kỹ thuật

Xếp hạng cổ phiếu

▪ Xếp hạng cổ phiếu

▪ Chấm điểm cổ phiếu

Phân tích kỹ thuật

▪ Biểu đồ PT kỹ thuật

▪ Tín hiệu kỹ thuật

▪ Xếp hạng cổ phiếu
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Hệ thống Cơ sở Dữ liệu và Phân tích Tài chính phục vụ các định chế tài chính và đầu tư tại Việt Nam

▪ Thị trường vốn bao gồm Cổ phiếu và Phái sinh

▪ Thị trường Quỹ bao gồm Quỹ mở và Quỹ ETF

▪ Trái phiếu bao gồm Trái phiếu chính phủ và Trái

phiếu doanh nghiệp

▪ Dữ liệu doanh nghiệp

▪ Dữ liệu ngành

▪ Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Công cụ phân tích chuyên sâu:

▪ Dữ liệu thị trường và giao dịch

▪ Dữ liệu tham khảo

▪ Sự kiện doanh nghiệp

▪ Dữ liệu tài chính

▪ Dự báo tăng trưởng

▪ Tin tức và phân tích thị trường

▪ Và nhiều thông tin khác …

Dữ liệu và thông tin bao gồm:

Các nhóm dữ liệu và tính năng chính

Dữ liệu quốc gia

▪ Thống kê IPO

▪ Thoái vốn nhà nước

▪ Kế hoạch phát hành cổ phiếu

và trái phiếu

Thông tin doanh nghiệp

▪ Dữ liệu giá

▪ Dữ liệu tài chính

▪ Dữ liệu tham khảo

▪ Sự kiện doanh nghiệp

▪ Dự báo tăng trưởng

Khai thác dữ liệu

▪ Tạo mẫu dữ liệu cá nhân

▪ Lựa chọn nhóm cổ phiếu, nhóm

ngành theo dõi

▪ Dữ liệu thị trường và dữ liệu

phân tích

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

▪ Hỗ trợ hiệu quả, nhanh chóng và nhiệt

tình

▪ Hỗ trợ các yêu cầu dữ liệu trong trường

hợp không có sẵn trên nền tảng FiinPro

hay cơ sở dữ liệu của FiinGroup

Phân tích thị trường

▪ Giá trực tuyến cấp 1&2

▪ Thống kê giao dịch

▪ Chỉ số ngành

▪ Định giá thị trường

▪ Phân tích kỹ thuật

Dữ liệu ngành và vĩ mô

▪ Hơn 1000 chỉ tiêu dữ liệu kinh tế vĩ

mô

▪ Bộ dữ liệu tiêu chuẩn cho các

ngành trọng điêm của Việt Nam

Công cụ phân tích

▪ Sàng lọc cổ phiếu

▪ Chiến lược đầu tư

▪ Phân tích chéo

▪ Phân tích đóng góp

▪ Quản lý danh mục

Tin tức tài chính

▪ Tất cả các công bố thông tin của doanh

nghiệp

▪ Tin tức các ngành

▪ Tin tức thị trường

▪ Tin tức hàng ngày tùy chỉnh theo danh mục
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Giao diện Web trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ Cloud API

Microsite/ Widget

Người 

dùngSử dụng

dữ liệu

Dữ liệu đã nhập

Dữ liệu đã gửi

Dữ liệu đã gửi

Dịch vụ dữ liệu

CSDL 
FiinGroup

Hệ thống

khách hàng

Hệ thống 

khách hàng

Website 

khách hàng

Dịch vụ dữ liệu Datafeed

Giá trị API Datafeed mang đến:

▪ Dữ liệu chuyên sâu và toàn diện về thị

trường, dữ liệu tài chính của các công ty

niêm yết, đại chúng chưa niêm yêt và công

ty tư nhân tại Việt Nam.

▪ Đơn vị cung cấp dữ liệu đáng tin cậy nhất tại

Việt Nam với kinh nghiệm phục vụ hàng

ngàn khách hàng trong 12 năm hoạt động.

▪ Linh hoạt trong việc cung cấp dữ liệu cho

khách hàng bằng nhiều cách thức phân phối

tiêu chuẩn.

▪ Các gói dịch vụ dữ liệu được thiết kế linh

hoạt, có tính ứng dụng cao và sẵn sàng tích

hợp vào mọi loại hệ thống.

▪ Hỗ trợ các yêu cầu tùy chỉnh API có sẵn

hoặc tạo mới API.

Dịch vụ API Datafeed của chúng tôi cung cấp Dữ liệu giá, Dữ liệu doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp cũng như các

dữ liệu chuyên sâu khác.

Khách hàng tiêu biểu:

12



Thông tin Tài chính • Thông tin Kinh doanh • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm

Thông tin Tài chính/ Khách hàng tiêu biểu

Hàng trăm định chế tài chính, đầu tư, ngân hàng và các đơn vị nghiên cứu đã và đang sử dụng các hệ thống của chúng

tôi; trong đó có những công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực nổi trội, bao gồm chứng khoán, quỹ đầu tư, ngân hàng…

Công ty Chứng khoán

Quỹ & Công ty đầu tư

Ngân hàng & Bảo hiểmTổ chức khác
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Thông tin Kinh doanh / Danh mục sản phẩm

Chúng tôi giúp khách hàng phân tích và đánh giá chuyên sâu về mọi doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam thông qua 

các nền tảng và dịch vụ công nghệ.

Nền tảng FiinGate

Nền tảng phân tích chuyên sâu và đa chiều về các doanh nghiệp Việt

Đối tượng sử dụng

• Doanh nghiệp Việt Nam

• Bảo hiểm/ Tín dụng

• FDIs

• Nhà đầu tư nước ngoài

• Nhà đầu tư trong nước

• Định chế tài chính

• Tổng công ty, doanh nghiệp 

vừa và nhỏ

Mục đích sử dụng

• Quản lý rủi ro tín dụng

• Định giá bảo hiểm thương mại

• Đối chuẩn ngành

• Tìm kiếm đối tác

• Tìm kiếm đầu tư

• Tìm kiếm cơ hội M&A

Báo cáo đánh giá doanh nghiệp

Báo cáo phân tích tín dụng dựa trên công nghệ bán tự động của tất cả các doanh nghiệp đã đăng ký tại Việt Nam.

Đối tượng sử dụng

• Công ty Thương mại

• Bảo hiểm/Tín dụng

• FDIs

• Nhà đầu tư nước ngoài

• Tập đoàn, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mục đích sử dụng

• Quản lý rủi ro tín dụng

• Định giá bảo hiểm thương mại

• Nghiên cứu và khảo sát

• Thẩm định tín dụng

• Tìm hiểu khách hàng
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Tính năng nổi bật

Hệ thống thông tin và công cụ hỗ trợ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu và đa chiều của Việt Nam

▪ Tìm kiếm nâng cao với các tham số bộ lọc chi 

tiết, đưa ra danh sách các kết quả phù hợp

nhất với từng khách hàng

▪ Thông tin kinh doanh toàn diện của doanh

nghiệp:

Thông tin cơ bản của doanh nghiệp

Cơ cấu sở hữu và công ty liên quan

Đối chuẩn ngành

Báo cáo tài chính

Phân tích chuyên sâu

Xếp hạng tín nhiệm

▪ Lưu lại Danh sách doanh nghiệp được quan tâm

▪ Lưu lại lịch sử tìm kiểu

▪ Quản lý tài khoản với tính năng bảo mật cao

▪ Cảnh báo tùy chỉnh

Công dụng phổ biến

Quản lý & thẩm định, KYC

• Tình trạng hợp pháp của doanh

nghiệp

• Cơ cấu sở hữu doanh nghiệp

giữa các cá nhân

• Dữ liệu tài chính và đo lường sức

khỏe tài chính

Tài chính doanh nghiệp và M&A

• Tìm kiếm dữ liệu với hàng trăm

tiêu chí

• Phân tích chi tiết về doanh nghiệp

• Hiểu cơ hội và rủi ro trong một

tập đoàn hoặc doanh nghiệp liên

kết

Phát triển kinh doanh

• Nghiên cứu thị trường và khu

vực kinh doanh mới

• Sàng lọc các đối tác/ khách

hàng tiềm năng

Quản trị rủi ro

• Tìm hiểu các nguồn rủi ro

• Kiểm tra xung đột về lợi

ích

Lợi ích từ việc đăng ký sử dụng FiinGate

Truy cập nhanh

vào cơ sở dữ

liệu thông tin của

FiinGroup

Theo dõi tự động

và cảnh báo về

cập nhật mới nhất

Quản lý & thẩm

định với chi phí

tiết kiệm

Nền tảng web 

dễ sử dụng và

thân thiện với

người dùng

Truy cập dễ

dàng 24/7
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Hồ sơ doanh nghiệp

▪ Hoạt động kinh doanh

▪ Đại diện pháp luật

▪ Địa chỉ liên hệ

▪ Lịch sử phát triển

Phân tích sở hữu

▪ Thành viên sáng lập

▪ Ban điều hành

▪ Cổ đông chiến lược

▪ Cổ đông nước ngoài

Phân tích tài chính

▪ Cân đối kế toán

▪ Kết quả kinh doanh

▪ Lưu chuyển tiền tệ

▪ Chỉ số tài chính

Tin tức

▪ Kiện tụng

▪ Tin tức tiêu cực

▪ Thành tựu nổi bật

▪ Tình trạng thuế

Dữ liệu hoạt động

▪ Chi nhánh và công ty con

▪ Nhân sự

▪ Sản lượng

▪ Quy mô

▪ Nhà máy

Đánh giá doanh nghiệp

▪ Đối chuẩn ngành

▪ Z-Score

▪ M-Score

▪ Định mức tín dụng ngắn hạn

▪ Xếp hạng tín nhiệm

Hồ sơ quản lý

▪ Hồ sơ quản lý

▪ Ban giám đốc

▪ Ban điều hành

Phân tích chuyên sâu

• Thị phần

• Hồ sơ quản lý

• Thẩm định Tài chính

Chúng tôi cung cấp Báo cáo dựa trên Hệ thống tự động và Báo cáo dựa trên phân tích từ các chuyên viên cho tất cả

các doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam

Báo cáo Tín dụng Doanh nghiệp

Các loại báo cáo phân tích

▪ Báo cáo Factsheet

▪ Báo cáo Tín dụng

▪ Báo cáo Cơ bản

▪ Báo cáo chuyên sâu
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Thông tin Kinh doanh/ Khách hàng tiêu biểu

Chúng tôi đã và đang phục vụ hàng trăm nhà đầu tư từ các ngành khác nhau trong lĩnh vực nghiên cứu, đánh giá

cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Thương mại Ngân hàng & Tư vấn

Sản xuất & Dịch vụ

Tổ chức khác
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Nghiên cứu và 

Tư vấn

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG THEO YÊU CẦU

THẨM ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

TƯ VẤN THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
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Nghiên cứu & Tư vấn / Danh mục dịch vụ

Dựa trên nền tảng kiến thức chuyên môn sâu về các ngành, dữ liệu ngành và dữ liệu doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ

khách hàng tìm kiếm các cơ hội đầu tư, đối tác kinh doanh, thâm nhập và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Truy cập các báo cáo mới nhất của chúng tôi qua cổng: https://fiinresearch.vn

Các báo cáo nghiên cứu ngành xuất bản hàng năm cung cấp cho khách hàng thông tin toàn diện và phân tích

chuyên sâu về quy mô thị trường, thị phần, các phân khúc thị trường, phân tích cạnh tranh, khuôn khổ pháp lý

và chính sách, phân tích các doanh nghiệp trong ngành, động lực tăng trưởng, xu hướng phát triển chính, giúp

khách hàng đánh giá đúng về sức hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng của mỗi thị trường.

Các nghiên cứu thị trường được thực hiện theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng kèm theo dịch vụ giá trị gia

tăng như tìm kiếm, sàng lọc các cơ hội đầu tư, kết nối với các đối tác kinh doanh, thu xếp các buổi gặp gỡ với

các đối tác tiềm năng. 

Báo cáo phân tích ngành

Tư vấn thâm nhập thị trường

Nghiên cứu thị trường theo yêu cầu

Hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội đầu tư, cơ hội kinh doanh và xây dựng chiến lược thâm

nhập thị trường tối ưu (ví dụ: M&A, Liên doanh, Đầu tư vốn cổ phần, Đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc các hình

thức hợp tác khác với đối tác địa phương), kèm theo tư vấn thiết thực trong tất cả giai đoạn của quá trình kinh

doanh của tại Việt Nam.

1

4

2

Đối tượng khách hàng:

▪ Các công ty trong và ngoài nước

▪ Các nhà đầu tư tổ chức

▪ Các định chế tài chính

Mục đích sử dụng:

▪ Đánh giá tiềm năng thị trường

▪ Khảo sát cạnh tranh

▪ Sàng lọc, tìm kiếm và thẩm định đối tác

▪ Kết nối thương mại và đầu tư

20

Phân tích sâu về thị trường của công ty mục tiêu, phân tích cạnh tranh, vị thế trên thị trường, sự hấp dẫn về

kinh doanh của họ trong các giao dịch M&A. Đánh giá cẩn trọng các rủi ro kinh doanh cũng như tác động lên

các giả định và kế hoạch kinh doanh tương lai của công ty mục tiêu. 

Thẩm định thương mại3
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Nghiên cứu & Tư vấn / Báo cáo ngành

Báo cáo nghiên cứu ngành thực hiện hàng năm cung cấp cho khách hàng thông tin

toàn diện và phân tích chuyên sâu về quy mô thị trường, thị phần, các phân khúc thị

trường, phân tích cạnh tranh, khuôn khổ pháp lý và chính sách, phân tích các doanh

nghiệp trong ngành, các động lực tăng trưởng, các xu hướng phát triển chính để giúp

khách hàng đánh giá đúng về sức hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng của thị trường.

Báo cáo ngành

Các ngành tiêu biểu

Dựa trên nền tảng kiến thức chuyên sâu về các ngành, dữ liệu ngành và

dữ liệu doanh nghiệp phong phú, mối quan hệ sâu rộng với cộng đồng

doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định

của khách hàng với các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu theo yêu cầu cụ

thể của từng khách hàng kèm theo các dịch vụ giá trị gia tăng như:

• Sắp xếp gặp gỡ với các đối tác tiềm năng

• Kết nối kinh doanh

• Sàng lọc, tìm kiếm các cơ hội đầu tư

Dịch vụ nghiên cứu thị trường theo yêu cầu

▪ Ngân hàng

▪ Tài chính tiêu dùng

▪ Dịch vụ thanh toán

▪ Cho thuê tài chính

▪ Bảo hiểm

Dịch vụ nhà hàng và Ăn uống

▪ Chế biến thực phẩm

▪ Dịch vụ ăn uống

▪ Đồ uống

Hàng tiêu dùng & bán lẻ

▪ Bán lẻ CNTT

▪ Thời trang

▪ Cửa hàng tiện lợi

▪ Sức khỏe & Làm đẹp

Dịch vụ tiện ích

• Cung cấp và phân

phối nước sạch

▪ Xi măng

▪ Bê tông

▪ Phụ gia

▪ Sắt thép

▪ Xây dựng

Hàng hóa công nghiệp

▪ Bệnh viện và phòng khám

▪ Thiết bị y tế

▪ Dược phẩm

Công Nghệ thông tin và truyền thông

Vật liệu xây dựng & Xây dựngDịch vụ tài chính

▪ Bao bì và đóng gói

▪ Bao bì nhựa mềm

Vận chuyển

Chăm sóc sức khỏe

▪ Logistics

▪ Chuỗi cung ứng lạnh
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Nghiên cứu & Tư vấn / Khách hàng tiêu biểu

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và các công ty đa quốc gia khác thâm nhập thị trường và mở

rộng hoạt đông kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Trong nướcHàn Quốc Quốc tếNhật Bản



Xếp hạng 

Tín nhiệm

TỔNG QUAN

DỊCH VỤ XẾP HẠNG

PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA FIINRATINGS
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Là một thương hiệu thuộc FiinGroup, FiinRatings là đơn vị xếp hạng tín nhiệm thứ 2 được Bộ Tài chính cấp phép. 

Các dịch vụ chính của FiinRatings

• Xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành

• Xếp hạng tín nhiệm Công cụ nợ

• Báo cáo đánh giá tín dụng doanh nghiệp

• Dịch vụ Thẩm định tín dụng độc lập

Tháng 5/2021, FiinRatings chính thức tiếp nhận hỗ

trợ kỹ thuật từ S&P Global Ratings và Ngân

hàng phát triển Châu Á (ADB) để nâng cao năng

lực chuyên môn về phân tích tín dụng, công tác

tuân thủ với thông lệ quốc tế và các khía cạnh

thương mại khác. 

Xếp hạng tín nhiệm / Tổng quan

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.
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Xếp hạng tín nhiệm / Dịch vụ cung cấp

Xếp hạng tín nhiệm và các dịch vụ khác của chúng tôi được mô tả dưới đây:

Xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành

FiinRatings đưa ra ý kiến độc lập về mức độ tín nhiệm tổng thể của tổ

chức: Dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp của FiinRatings cung cấp

thông tin xác thực một cách độc lập về mức độ tín nhiệm nhà đầu tư tham

gia thị trường vốn và các đối tác của tổ chức như ngân hàng, khách hàng,

nhà cung cấp, đối tác liên doanh, nhà môi giới, cơ quan chính phủ và

chính nội bộ doanh nghiệp.

Xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ

Chúng tôi đưa ra ý kiến về mức độ tín nhiệm công cụ nợ bao gồm trái

phiếu:

Xếp hạng tín dụng trái phiếu xem xét mức độ tín nhiệm của người bảo lãnh, công

ty bảo hiểm hoặc các hình thức nâng cao tín dụng khác đối với nghĩa vụ. Ý kiến

này phản ánh năng lực và sự sẵn sàng đáp ứng các cam kết tài chính của đơn vị

phát hành vụ khi đến hạn. Chúng tôi cũng đánh giá các điều khoản, 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.

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 được coi là ngắn hạn,

nghĩa là các nghĩa vụ có thời hạn gốc không quá 365 ngày, bao gồm cả thương

phiếu. 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 được chúng tôi chỉ định xếp hạng 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 khác nhau cho các

quyết định đầu tư vốn hoặc cho vay của khách hàng 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 cũng 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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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.



Thông tin Tài chính • Thông tin Kinh doanh • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm

Rủi ro tài chính

Điểm nội tại

Đánh giá sơ bộ ban đầu

Xếp hạng nhà phát hành

Rủi ro ngànhRủi ro vĩ mô Rủi ro kinh doanh
Rủi ro quản trị và 

quản lý

XẾP HẠNG TÍN NHIỆM NHÀ PHÁT HÀNH

Các yếu tố định tính và định lượng

Xếp hạng công cụ nợ

XẾP HẠNG CÔNG CỤ NỢ
Rủi ro thanh khoản

Rủi ro tỷ giá

Kiểm soát tài chính

Tính nhạy cảm với 
rủi ro sự kiện

Chiến lược đầu tư 
và mua lại

+/- Các yếu tố điều chỉnh

Dưới đây là mô hình xếp hạng của chúng tôi:

Xếp hạng tín nhiệm / Phương pháp xếp hạng

26



Thông tin Tài chính • Thông tin Kinh doanh • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm

Xếp hạng tín nhiệm / Điểm nổi bật của FiinRatings

FiinRatings được định vị để mang lại lợi ích cho các tổ chức phát hành, nhà đầu tư và tất cả các bên liên quan.

• Đội ngũ phân tích xếp hạng tín nhiệm và chuyên gia hội đồng đều là

những người có kinh nghiệm trong việc thẩm định và chấm điểm tín

dụng ở cả trong khu vực và quốc tế;

• Phương pháp luận của chúng tôi đã được phát triển và cải thiện từ

chuyên môn 10 năm trong nghiên cứu ngành và phân tích dữ liệu;

• Chúng tôi là công ty tiên phong trong dịch vụ trả phí cho nghiên cứu thị

trường và nghiên cứu ngành cho các ngành và phân ngành chính của

Việt Nam;

• Mô hình phân tích và điểm chuẩn dữ liệu là trọng tâm của bất kỳ mô

hình xếp hạng nào.

• Chúng tôi tự hào là công ty đầu tiên ở Việt Nam sử dụng các mô hình

và điểm chuẩn được xây dựng từ các hoạt động nghiên cứu của chúng

tôi trong 12 năm qua và liên tục phát triển cho đến thời điểm hiện tại. 

Đội ngũ chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm

về Xếp hạng tín nhiệm

Được xây dựng từ khả năng nghiên cứu vượt trội Nền tảng khách hàng

Hồ sơ kinh nghiệm trong chấm điểm tín dụng

Phân tích ngành và Điểm chuẩn

• Trước khi mở rộng sang XHTN, chúng tôi đã làm việc 5 năm trong việc

đánh giá và chấm điểm tín dụng doanh nghiệp trong Dịch vụ thông tin 

doanh nghiệp của chúng tôi trên nền tảng phân tích dữ liệu và theo yêu

cầu.

• Chúng tôi thực hiện khoảng 5 nghìn báo cáo tín dụng về các công ty 

Việt Nam mỗi năm cho các khách hàng quốc tế của chúng tôi.

• Chúng tôi có một mạng lưới lớn các nhà đầu tư tài chính trong và ngoài 

nước bao gồm các nhà quản lý tài sản, công ty bảo hiểm, ngân hàng và 

các nhà đầu tư doanh nghiệp;

• Đây là lợi thế đặc biệt của chúng tôi đối với các tổ chức phát hành 

doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa nguồn tài trợ. 
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Trụ sở chính
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Peakview Tower, 36 

Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3562 6962

Email: info@fiingroup.vn

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 

số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-28) 3933 3586

Email: info@fiingroup.vn
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