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Phân tích dữ liệu được áp dụng ở tất cả 4 lĩnh vực kinh doanh của FiinGroup: 

▪ Hệ thống FiinPro

▪ Nền tảng FiinTrade

▪ Dịch vụ dữ liệu Datafeed

▪ Báo cáo phân tích doanh nghiệp

▪ Hệ thống FiinConnex

▪ Hệ thống FiinGate

▪ Dịch vụ phân tích dữ liệu

▪ 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

FiinGroup là công ty dẫn đầu tại Việt Nam về Dữ liệu Tài chính và Phân tích

Thông tin

Tài chính

Nghiên cứu

Thị trường

Xếp hạng

Tín nhiệm

Thông tin

Kinh doanh
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Về FiinRatings

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

▪ FiinRatings là một thương hiệu và khối dịch vụ xếp
hạng tín nhiệm của FiinGroup, được Bộ Tài chính
cấp phép vào 20/3/2020 và hoạt động trong khuôn
khổ Nghị định 88/2014/NĐ-CP.

▪ 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. 

▪ 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
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Vai trò của XHTN đối với các chủ chính trên thị trường Vốn

Hoạt động XHTN là yếu tố bổ trợ, giúp doanh nghiệp:

• Tối ưu hóa chi phí vốn vay.

• Mở rộng tệp khách hàng/nhà đầu tư muốn đầu tư vào doanh nghiệp.

• Kéo dài thời gian vay vốn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định chính sách tài

chính.

• Đa dạng hóa nguồn vay nợ.

Đối với đơn vị phát hành (“ĐVPH”)

Hoạt động XHTN cung cấp kênh thông tin đa chiều cho NĐT:

• Ý kiến đánh giá của đơn vị độc lập về năng lực trả nợ của ĐVPH công cụ

nợ.

• Mức điểm XHTN có thể so sánh tương đối về mức tín nhiệm giữa các

ĐVPH trong cùng lĩnh vực hoặc các lĩnh vực khác nhau.

• Các thông tin chi tiết, các chỉ số tài chính quan trọng hỗ trợ NĐT trong

việc ra quyết đinh đầu tư.

Đối với nhà đầu tư (“NĐT”)

Vai trò của Xếp hạng Tín nhiệm Độc lập

Góc nhìn độc lập Cho phép so sánh tương đối các mức

điểm XHTN khác nhau

Đưa ra quan điểm đánh giá triển vọng về

XHTN của ĐVPH trong tương lai



Phần 2: Cơ sở của Kết quả Xếp hạng F88

Ông Lê Hồng Khang 

Chuyên viên phân tích chính, FiinRatings

Ông Nguyễn Nhật Hoàng, CFA

Chuyên viên phân tích, FiinRatings
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Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm F88

BBB-/ Ổn Định
Điểm Xếp hạng tín nhiệm dài hạn nhà Phát hành,

tại thời điểm ngày 12 tháng 10 năm 2021
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Nguồn: FiinRatings

Yếu tố cơ bản Mốc XHTN ban đầu Yếu tố điều chỉnh
Mốc XHTN 

đơn lẻ

Yếu tố 

bên ngoài

XHTN Nhà phát

hành F88

Khung phương pháp Xếp hạng Tín nhiệm / Áp dụng với Nhà phát hành F88

Rủi ro ngành

Ngân hàng: 

Thấp

Triển vọng

kinh tế Việt

Nam:

Ổn định

A- BBB-

Mốc xếp 

hạng cơ bản 

nhóm ngành

Công ty cho 

vay thay thế:

Mốc xếp

hạng cơ bản

ngành ngân

hàng:

Mốc xếp

hạng cơ bản

nhóm ngành

Tài chính tiêu

dùng:

BB

Điểm xếp 

hạng đơn lẻ

BBB-

Tác động

bên ngoài

Trung lập

Xếp hạng  

Tín nhiệm 

nhà phát 

hành 

BBB- / Ổn 

định

Vị thế kinh doanh

Khá

Chất lượng tài sản

Tốt

Nguồn vốn, Đòn bẩy

và Khả năng sinh lời

Tốt

Khả năng huy động

vốn và thanh khoản

Phù hợp
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▪ Đơn vị dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực cho vay cầm

đồ.  

▪ Tỷ suất lợi nhuận tốt, cơ cấu nguồn thu đa dạng và

khả năng thu hồi các khoản cho vay hiệu quả.

▪ Ban lãnh đạo có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực

cho vay cầm đồ, vận hành trên nền tảng quản trị

doanh nghiệp bài bản.

Điểm mạnh

▪ Rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khung chính

sách.

▪ Sự cạnh tranh đến từ các Công ty tài chính tiêu 

dùng có quy mô, nguồn lực và năng lực cho vay tốt.

▪ Mức độ đa dạng trong cơ cấu nguồn vốn huy động

ở mức khiêm tốn.

Điểm yếu

Cơ sở Ý kiến Xếp hạng Tín nhiệm / Điểm Xếp hạng: BBB- /Triển vọng: Ổn định
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Cơ sở Ý kiến Xếp hạng Tín nhiệm / Điểm Xếp hạng: BBB- /Triển vọng: Ổn định

• Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong ngành.

• Khả năng sinh lời cao với mức đòn bẩy tài chính ở mức phù hợp: Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ khoảng 3,5 lần và 

dự kiến sẽ duy trì ở mức dưới mức 4,0 lần trong trung hạn. ROE 2021 ở mức 18% vs. mức 13% (2020). F88

đã và đang có kế hoạch đa dạng hóa các nguồn thu và điều chỉnh mô hình kinh doanh hướng tới trở thành 

nhà cung cấp dịch vụ tài chính trong dài hạn.

• Chất lượng tài sản tốt mặc dù danh mục cho vay tăng trưởng nhanh chóng: Tỷ lệ nợ xấu xấp xỉ 1% 

(tháng 7/2021). Tỷ lệ thu hồi các khoản nợ xấu ở mức cao xấp xỉ 30% giá trị các khoản nợ vay xóa sổ. 

• Khả năng thanh khoản – phù hợp: Tỷ lệ các nguồn thanh khoản/các khoản chi hoạt động ở mức 1,2 - 1,4 

lần. 

• Rủi ro chính sách: Khả năng thay đổi khung chính sách về áp trần lãi suất và phí cho vay cầm đồ cũng là 

một yếu tố quan trọng để xem xét xếp hạng tín nhiệm Công ty trong dài hạn. 
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Nguồn: FiinRatings

Ghi chú:  * Số liệu được cập nhật tại 31/12/2019.

** Số liệu được cập nhật tại tại 31/3/ 2021

Thương hiệu

Năm 

thành 

lập

Số cửa 

hàng

Quy mô dư nợ 

cho vay (tỷ đồng)

F88 2013 416 1412

Srisawad 2015 103 55*

T99 2020 65 31**

Tien ngay 2019 32 48

Nguoibanvang 2017 30 60

Vietmoney 2016 25 19*

Dongshopsun 2012 24 200

Tổng cộng 696 1825

Các điểm nhấn chính / Vị thế kinh doanh: Mức Khá

▪ Đơn vị dẫn đầu chuỗi các công ty cho vay thay thế với 416 cửa hàng phân bổ trên 53 tỉnh thành, dự kiến sẽ mở rộng lên 500

cửa hàng vào cuối năm 2021.

▪ F88 chủ yếu cung cấp dịch vụ cho vay bằng việc thế chấp xe máy, ô tô, đăng ký xe và các tài sản có giá khác

▪ Hoạt động cho vay của F88 được căn cứ dựa trên định giá tài sản đảm bảo của khách hàng.

1 190 322 692 1,354 1,412 3,009 3,137 3,688 5,897 7,023 7,272 8,628 

14,230 
18,524 

61,325 

Nguồn: FiinRatings

Biểu đồ 2: Dư nợ cho vay tiêu dùng của các Công ty Tài chính cuối năm 2020 (tỷ đồng)Biểu đồ 1: So sánh các chuỗi cầm đồ
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Đăng ký xe 
máy, 65%

Đăng ký ô tô, 
30%

Ô tô, 1% Khác, 4%

2% 1%

11%

-8%

-21%

2%
4%

9%

-6%

-28%

3%
4%

-3%

-10%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

Bình quân ngành tài
chính tiêu dùng

F88 Dong Shop Sun Nguoibanvang Srisawad

2018 2019 2020

Biểu đồ 4: Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (“ROAA”) của một

số Công ty cho vay thay thế giai đoạn 2018 - 2020

Biểu đồ 3: Doanh thu hoạt động của F88 giai đoạn 2017-2022F

Các điểm nhấn chính / Vị thế kinh doanh: Mức Khá

▪ Hoạt động cho vay cầm cố tài sản đóng góp ~90% doanh thu hoạt động của F88, 10% còn lại từ hoạt động đại lý phân phối các sản 

phẩm bảo hiểm và các hoạt động khác.

▪ F88 nằm trong số ít các đơn vị cho vay thay thế duy trì tỷ suất sinh lời tăng trưởng dương trên tổng tài sản qua các năm.

Nguồn: FiinRatings Nguồn: FiinRatings
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Biểu đồ 5: Tăng trưởng dư nợ theo tháng của F88 trong giai đoạn

2019-1H2021

Biểu đồ 6: Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản của F88 so với

các Công ty tài chính tiêu dùng

47.1%

41.5%

30.3%

20.3%

34.9%

24.0%

20.0% 21.2%

2018 2019 2020 2021E 2022F

F88 Trung vị các Công ty tài chính tiêu dùng

Các Công ty cùng ngành trong khu

vực (2018-2020) ở mức 29.6%

Các điểm nhấn chính / Đòn bẩy, khả năng sinh lời: Mức Tốt

▪ Tỷ lệ đòn bẩy (Nợ vay/Vốn chủ sở hữu) được duy trì ở mức ~4,0 lần, tương đương với bình quân các Công ty cho vay thay

thế trong khu vực (3,5 – 4,0 lần).

▪ Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản của F88 hiện khá tương đồng so với các Công ty tài chính tiêu dùng, dao động trong

khoảng 20%-25%.

▪ Kế hoạch tăng vốn trong năm 2022 kết hợp với thặng dư đến từ hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ cải thiện mức đệm vốn

của F88.

Nguồn: FiinRatings, F88
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Nguồn: FiinRatings, F88
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Các điểm nhấn chính / Đòn bẩy, khả năng sinh lời: Mức Tốt

▪ Bên cạnh việc duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân cao (104%/năm) từ 2017 đến nay, F88 vẫn duy trì biên lãi ròng ổn

định cao hơn so với mức trung bình của các công ty cho vay thay thế và cao hơn đáng kể so với bình quân các công ty tài

chính tiêu dùng.

▪ Tỷ lệ ROE của F88 cũng tăng nhanh qua các năm, ước tính năm 2021 khoảng 18%, cao hơn mức bình quân của các công ty 

tài chính tiêu dùng.  

Biên lãi ròng của

F88 được duy trì ổn

định qua các năm

Biểu đồ 8: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (“ROE”) của F88 

so với bình quân các Công ty tài chính tiêu dùng

16.8%

13.3% 12.5%

2.3%

9.0%

13.1%

18.0%

2018 2019 2020 2021E

Bình quân các Công ty tài chính tiêu dùng F88

ROE 2021E của F88 

ước đạt khoảng

18% so với mức

13.1% của năm tài

chính 2020

50.7%

62.1%

49.8%

59.0%
57.4%

48.1%

47.4%

20.5% 22.1%

25.1%

2018 2019 2020 2021E

F88 Bình quân các công ty cầm đồ Bình quân các công ty tài chính tiêu dùng

Biểu đồ 7: Biên lãi ròng (“NIM”) của F88 so với các công ty cùng ngành

Nguồn: FiinRatings Nguồn: FiinRatings
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Biểu đồ 9: Cơ cấu sản phẩm cho vay của F88 Biểu đồ 10: Cơ cấu sản phẩm cho vay của các Công ty tài chính tiêu dùng

Nguồn: FiinResearch

2018
2019

2020

Các điểm nhấn chính / Chất lượng Tài sản: Mức Tốt

▪ Gần như 100% các khoản cho vay của F88 được đảm bảo bằng tài sản và giấy tờ sở hữu tài sản, ngược lại tỷ lệ vay tiền

mặt và các sản phẩm vay tín chấp trong tổng dư nợ cho vay của các công ty tài chính tiêu dùng khoảng hơn 65%.

▪ Giá trị các khoản vay của F88 dao động trong khoảng 7-10 triệu đồng đối với các khoản vay thế chấp xe máy/giấy tờ đăng

ký; không có rủi ro dư nợ tập trung cho vay ở một nhóm khách hàng.

Nguồn: FiinRatings, F88
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-
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Biểu đồ 11: Tỷ lệ nợ xóa sổ ròng của F88 so với Công ty tài chính tiêu dùng
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Biểu đồ 12: Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ cho vay của F88

Các điểm nhấn chính / Chất lượng Tài sản: Mức Tốt

▪ F88 áp dụng chính sách trích lập dự phòng 100% đối với các khoản vay quá hạn từ 90 ngày, tiến hành xóa sổ khoản

vay khỏi tài sản nội bảng.

▪ Tỷ lệ thu hồi các khoản nợ xóa sổ trong năm của F88 bình quân ~30% giá trị các khoản này.

▪ Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của F88 được duy trì ở mức ~1% dư nợ bình quân trong năm.

Nguồn: FiinRatings, F88Nguồn: FiinRatings, F88
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Biểu đồ 13: Chi phí vốn bình quân của F88

Các điểm nhấn chính / Nguồn vốn và thanh khoản: Phù hợp/ổn định

▪ Chi phí vốn bình quân của F88 tương đối cao so với mặt bằng chung của lĩnh vực cho vay thứ cấp (bình quân ~9%) do 

nguồn vốn tài huy động chủ yếu là các khoản trái phiếu ngắn hạn.

▪ FiinRatings đánh giá dư địa tăng trưởng và chất lượng biên lợi nhuận của F88 vẫn còn đáng kể với kế hoạch đa dạng hóa

nguồn vốn huy động thông qua các tổ chức cho vay quốc tế với kỳ hạn linh động 36-48 tháng.

▪ Nền lãi suất được giữ ở ổn định ở mức thấp hiện nay cũng là yếu tố thuận lợi để F88 cải thiện chi phí vốn bình quân trong

thời gian tới.
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Biểu đồ 14: Cơ cấu nguồn vốn của F88

Nguồn: FiinRatings, F88 Nguồn: FiinRatings, F88
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Các điểm nhấn chính / Nguồn vốn và thanh khoản: Ổn định

FiinRatings xây dựng các kịch bản để kiểm tra sức chịu đựng của khả năng thanh khoản của F88:

▪ Tỷ lệ nguồn thanh khoản/sử dụng thanh khoản ở mức 1,2 -1,4 lần.

▪ Dư nợ cho vay được phân bổ đều ở các khu vực khác nhau giúp F88 linh hoạt trong việc thu hồi nợ gốc và lãi vay tránh tình trạng bị tắc

thanh khoản do liên quan đến khu vực bị giãn cách nghiêm trọng.

▪ Trong trường hợp giãn cách kéo dài hơn nữa, dòng thu bình quân ~6-7% của dư nợ cho vay cho phép F88 duy trì dư nợ có chất lượng tốt

mà vẫn đảm bảo cân đối được chi phí hoạt động.

▪ Dư nợ cho vay và hoạt động thu hồi khoản vay của F88 dự kiến phục hồi nhanh sau giãn cách do đây là nhu cầu thiết yếu của phân khúc

khách hàng thu nhập thấp.

Nguồn thanh khoản Sử dụng thanh khoản

▪ Thu hồi phí, lãi phạt và thu 

hồi các khoản nợ xóa sổ: 

1.500 tỷ đồng

▪ Thu từ phát hành Trái phiếu 

và vay ngân hàng: 1.500 tỷ 

đồng

▪ Phí hoa hồng bảo hiểm: 162 

tỷ đồng 

▪ Khoản nợ đến hạn: 1.000 

tỷ đồng

▪ Chi phí hoạt động và tài 

chính: 1.317 tỷ đồng

Nguồn: FiinRatings, F88

Đơn vị: tỷ đồng Năm tài chính kết thúc 31/12

Yếu tố phân tích 2018A 2019A 2020A 2021F 2022F

Dư nợ cho vay 158,2 422,3 1.054,0 1.586,8 3.447,0

Thu nhập hoạt động 89,0 197,1 497,6 1.031,5 2.244,1

Chi phí hoạt động 84,2 181,8 398,5 774,5 1.515,5

Chỉ số tài chính 2018A 2019A 2020A 2021F 2022F

Tăng trưởng danh mục cho vay 73,2% 166,9% 131,4% 62,4% 117,3%

Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu (lần) 2,1 2,4 3,3 4,8 2,9

Dư nợ cho vay/Tổng tài sản quản lý 62,8% 69,7% 73,5% 68,3% 78,3%

Tỷ suất thu nhập lãi thuần (“NIM”) 50,7% 62,1% 49,8% 59,0% 65,9%

Tỷ lệ chi phí HĐ/ thu nhập hoạt động (“CIR”) 94,6% 92,2% 80,1% 75,1% 67,5%

Chi phí dự phòng RRTD/Dư nợ cho vay 1,9% 7,7% 8,2% 10,8% 8,0%

Nguồn: F88, FiinRatings; Ghi chú: A—Actual: Thực tế. F—Forecast: Dự phóng.

Biểu đồ 15: Các yếu tố phân tích chính cho kịch bản cơ sở Biểu đồ 16: Nguồn thanh khoản và sử dụng thanh khoản 

của F88 trong 12 tháng tới
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Chúng tôi có thể xem xét hạ bậc xếp hạng tín nhiệm nếu:

▪ Sự cạnh tranh có thể đến từ các Công ty cho vay tiêu dùng trong

thời gian tới cao hơn kỳ vọng của chúng tôi.

▪ Việc giãn cách do đại dịch kéo dài hơn dự kiến tác động xấu đến

tình hình tài chính của Công ty.

▪ Các thay đổi về pháp lý liên quan đến việc áp trần lãi suất hoặc

cơ chế thu phí của các khoản vay.

▪ Phản ánh kỳ vọng của chúng tôi về việc F88 sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực cho vay cầm cố tại Việt Nam.

▪ Với hệ thống chuỗi các cửa hàng được phân bổ trên nhiều thành phố, triển vọng ổn định cũng phản ánh kỳ vọng rằng F88 sẽ ít chịu ảnh hưởng từ

đại dịch hơn các công ty trong ngành.

▪ Triển vọng dài hạn tích cực do tỷ lệ thâm nhập tín dụng tiêu dùng của Việt Nam vẫn còn thấp so với các quốc gia trong khu vực.

Triển vọng: Ổn định

Kịch bản Nâng điểm xếp hạng Kịch bản Hạ điểm xếp hạng

Triển vọng xếp hạng và Yếu tố theo dõi

Chúng tôi có thể xem xét nâng bậc xếp hạng tín nhiệm nếu:

▪ Cải thiện thị phần và duy trì tăng trưởng dư nợ cho vay vượt qua các

dự báo chúng tôi, đồng thời giải quyết các tác động từ tiêu cực do

COVID-19.

▪ Tỷ suất lợi nhuận được cải thiện đáng kể, hưởng lợi từ việc mở rộng

quy mô và đa dạng hóa nguồn thu nhập, đồng thời vẫn duy trì chất

lượng tài sản.

▪ Đa dạng hóa nguồn vốn vay, ưu tiên nguồn vốn trung và dài hạn, nâng

cao tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ, tiết giảm chi phí hoạt

động. Huy động thành công cả vốn chủ sở hữu và nợ hỗ trợ các kế

hoạch mở rộng của Công ty.
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Mô tả
Điểm xếp 

hạng
Phân nhóm

1. Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt 

nhất
AAA

Mức Tín Nhiệm Cao 

Nhất

2. Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Rất Tốt AA
Mức Tín Nhiệm Rất 

Cao

3. Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt

nhưng dễ bị ảnh hưởng bới điều kiện kinh tế 

bất lợi và thay đổi hoàn cảnh

A Mức Tín Nhiệm Cao

4. Năng lực Tương Đối Tốt để đáp ứng các 

nghĩa vụ tài chính nhưng dễ bị ảnh hưởng hơn 

trước các diễn biến bất lợi của nền kinh tế

BBB Mức Tín Nhiệm Khá

5. Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính 

Vừa Phải
BB

Mức Tín Nhiệm Trung 

Bình  

6. Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Yếu. 

Nhạy cảm với các điều kiện kinh doanh, tài 

chính và kinh tế. Rủi ro cao.

B Mức Tín Nhiệm Thấp 

7. Khả năng đáp ứng nghĩa vụ Rất Yếu hay khả 

năng vỡ nợ cao. Rất nhạy cảm với các điều 

kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế. Rủi ro cao.

CCC

CC

C

Mức Tín Nhiệm Rất 

Thấp

8. Không có Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ 

tài chính (Vỡ nợ với các khoản phải trả); trong 

quá trình hoặc đã nộp đơn tuyên bố phá sản

D
Không Tín Nhiệm/ Vỡ

nợ

Mức độ an toàn về việc

thực hiện các nghĩa vụ nợ
Rủi ro tín dụng

Cao Nhất

Cao

Khá

Trung bình

Thấp nhất

Rất thấp

Thấp

Trung bình

Rủi ro cao về vỡ nợ

Rủi ro rất cao về vỡ nợ

Khả năng vỡ nợ gần như chắc chắn hoặc

đã vỡ nợ

XHTN và định nghĩa xếp hạng so với việc trả nợ đúng hạn và rủi ro tín dụng tương ứng



Phần 3: Triển vọng thị trường cho vay Thứ cấp

Ông Lê Xuân Đồng

Thành viên Hội đồng xếp hạng, 

FiinRatings

Ông Nguyễn Nhật Hoàng, CFA

Chuyên viên Phân tích, 

FiinRatings
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Tổng quan về Thị trường Cho vay

Thượng lưu

> 2.500 USD/ tháng

Trung lưu

800 - 2,500 USD/tháng

Tiểu thương

Lái xe

Bán hàng rong

Nông dân

Công nhân

Lao động tự do

Nhân viên văn phòng

300 - 800 USD/tháng

<300 USD/tháng

Tiếp cận được vốn vay ngân hàng:

17,3 triệu người

(~18% dân số)

Không có tài khoản ngân hàng:

50,2 triệu người

(~52% dân số)

Không tiếp cận được vốn vay ngân hàng:

28,5 triệu người

(~30% dân số)

Ngân hàng

Tài chính tiêu 

dùng

Cho vay 

thứ cấp

Các ngân hàng hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường, tuy nhiên các tổ chức tài chính phi ngân hàng cũng đang chứng kiến 

sự tăng trưởng nhanh chóng do tiếp cận được số lượng khách hàng lớn.

Nguồn: FiinRatings., FiinResearch

Biểu đồ 17: Tổng quan về Thị trường cho vay tại Việt Nam
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Xếp hạng Tín nhiệm Cơ bản các Ngành trong lĩnh vực Tài chính

Ngành Dư nợ cho vay trung 

bình (tỷ đồng)

Lãi suất cho vay (%) Chi phí vốn (%) Tỷ lệ nợ xấu (%) ROA (%) ROE (%)

Ngân hàng > 100.000 7 - 10 4 – 6 <4 0,5 – 1,0 8– 12

Công ty tài chính tiêu dùng 5.000 - 7.000 30 - 40 5 - 7 4-8 2,0 – 3,0 10 – 15

Công ty cho vay thứ cấp (*) 100 - 150 > 50 12 - 15 >6 (**) <0 (lỗ ròng) <0 (lỗ ròng)

(*): Bao gồm các chuỗi cầm đồ có dư nợ cho vay khách hàng trên 30 tỷ đồng và doanh thu trên 5 tỷ đồng trong năm 2020

(**): Số liệu ước tính cho các Công ty cho vay thay thế, do các Công ty này không bắt buộc phải áp dụng việc phân loại nợ và trích lập dự phòng theo Luật Các tổ chức tín dụng.

Biểu đồ 19: Một số chỉ tiêu của doanh nghiệp trung bình trong các ngành thuộc nhóm ngành Tài chính

a- bbb- bb

NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG CHO VAY THỨ CẤP

-3 bậc -2 bậc

Nguồn vốn Khả năng tiếp cận các nguồn huy động 

vốn tốt nhất

Khả năng tiếp cận thấp hơn Ngân hàng, cơ 

cấu đa dạng hơn Cho vay Thay thế

Nguồn huy động vốn bị hạn chế, danh mục huy động 

tập trung ở trái phiếu hoặc giấy tờ có giá khác

Hỗ trợ từ bên ngoài Hỗ trợ từ chính phủ Hỗ trợ từ các định chế tài chính Hỗ trợ từ bên ngoài khá hạn chế

Khung pháp lý Phải tuân thủ quy định rất chặt chẽ Được quy định ít chặt chẽ hơn Được quy định ít chặt chẽ nhất

Chất lượng tài sản Thường có mức độ đa dạng hóa cao và có 

tài sản thế chấp

Mức độ đa dạng hóa thấp hơn, thường không 

có tài sản đảm bảo

Mức độ rủi ro cao, danh mục cho vay ít có tính đa 

dạng hóa nhất

Biểu đồ 18: Xếp hạng Cơ bản các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Tài chính

Nguồn: FiinRatings
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Ý nghĩa của Điểm Xếp hạng Tín nhiệm đối với các Công ty trong lĩnh vực Tài chính

Mô tả Điểm xếp hạng Phân nhóm

1. Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt nhất AAA Mức Tín Nhiệm Cao Nhất

2. Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Rất Tốt AA Mức Tín Nhiệm Rất Cao

3. Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt nhưng dễ bị 

ảnh hưởng bới điều kiện kinh tế bất lợi và thay đổi hoàn 

cảnh

A Mức Tín Nhiệm Cao

4. Năng lực Tương Đối Tốt để đáp ứng các nghĩa vụ tài 

chính nhưng dễ bị ảnh hưởng hơn trước các diễn biến bất 

lợi của nền kinh tế

BBB Mức Tín Nhiệm Khá

5. Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ở mức Vừa 

Phải
BB Mức Tín Nhiệm Trung Bình  

6. Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Yếu. Nhạy cảm với 

các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế. Rủi ro cao.
B Mức Tín Nhiệm Thấp 

7. Khả năng đáp ứng nghĩa vụ Rất Yếu hay khả năng vỡ nợ 

cao. Rất nhạy cảm với các điều kiện kinh doanh, tài chính 

và kinh tế. Rủi ro cao.

CCC

CC

C

Mức Tín Nhiệm Rất Thấp

8. Không có Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính (Vỡ 

nợ với các khoản phải trả); trong quá trình hoặc đã nộp đơn 

tuyên bố phá sản

D Không Tín Nhiệm/ Vỡ nợ

BB

BBB-

Tương quan xếp hạng   

tín nhiệm các công ty, 

thực hiện bởi FiinRatings
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Xếp hạng Tín nhiệm Sơ bộ các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Biểu đồ 20: Mức đánh giá tín nhiệm sơ bộ của các ngân hàng trong thời điểm năm 2013 và Hiện tại

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Đây là mức.đánh giá tín nhiệm sơ bộ dựa vào các số liệu tài chính và thông tin công khai của các 

ngân hàng niêm yết. Không bao gồm các tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt. Kết quả này chỉ phục vụ 

cho mục đích minh hoại và chưa phải điểm xếp hạng tín nhiệm cuối cùng của FiinRatings

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Đây là mức.đánh giá tín nhiệm sơ bộ dựa vào các số liệu tài chính và thông tin công khai của các 

ngân hàng niêm yết. Không bao gồm các tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt. Kết quả này chỉ phục vụ 

cho mục đích minh hoại và chưa phải điểm xếp hạng tín nhiệm cuối cùng của FiinRatings
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Năm 2013

▪ Dưới tác động của khủng hoảng tài chính, khá nhiều ngân hàng

có mức điểm tín nhiệm từ bbb trở xuống – thể hiện sức khỏe tài

chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

▪ Tới năm 2020, mức xếp hạng tín nhiệm giữa các ngân hàng có

xu hướng tích cực hơn sau khi có những sự phát triển của từng

ngân hàng, cũng như quá trình tái cấu trúc của cả hệ thống.
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4.9%

5.5%

6.1%

2016 2017 2018 2019 2020 1H2021

Biểu đồ 22: Tỷ lệ nợ xấu trung bình của các 

công ty tài chính (FinCos)

Biểu đồ 21: Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng 

Nguồn: Ngân hàng nhà nước, FiinResearch tổng hợp

Ghi chú:  (*) Nợ xấu tiềm ẩn bao gồm các khoản tài trợ vốn qua trái phiếu doanh nghiệp, lãi dự thu và các khoản nợ tái cơ cấu (không báo gồm dư 

nợ tái cơ cấu do COVID) hiện chưa được phân loại vào nhóm nợ xấu trên báo cáo tài chính của các TCTD mà NHNN đánh giá là có rủi ro tiềm ẩn 

cần phải theo dõi; 

(**) Tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh bao gồm các khoản nợ tái cơ cấu theo thông tư 01, 03 đang phân loại ở nhóm 1-2 nhưng sẽ phải chuyển 

sang nhóm 3-5 nếu thực hiện phân loại lại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ;  

(***) Dư nợ tái cơ cấu trên chưa bao gồm các khoản cho vay mới bị ảnh hưởng từ làn sóng COVID thứ 4 do các khoản này phát sinh sau 

ngày 10/06/2021 nên ngoài phạm vi tái cơ cấu của thông tư 03 và phải đợi thông tư 14 có hiệu lực từ 01/10/2021. 

Nguồn: FiinResearch tính toán từ báo cáo tài chính của 14 công ty tài chính 

đang hoạt động

Ngành ngân hàng và cho vay thứ cấp tại Việt Nam / Chất lượng tài sản

2.46%
1.99% 1.91% 1.63% 1.69% 1.73% 2.00%

10.08%

7.36%

5.85%

4.96%

3.81% 3.66%
4.25%

5.08%

7.21% 7.50%

2016 2017 2018 2019 2020 30/06/2021 2021e

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng

Tỷ lệ nợ xấu gộp (bao gồm nợ xấu nội bảng, nợ bán cho vAMC chưa xử lý và nợ xấu tiềm ẩn

Tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh (bao gồm nợ xấu gộp và nợ xấu tiềm ẩn từ dư nợ tái cơ cấu do ảnh hưởng COVID)

SBV estimated Adjusted NPL ratio might range around 

7%-8% by the end of 2021
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Biểu đồ 23: Cơ cấu thu nhập của các ngân hàng thương mại niêm yết, nghìn tỷ VND

Nguồn: FiinResearch tính toán từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng thương mại niêm yết chiếm 73% tổng dư nợ toàn hệ thống

Ngành ngân hàng và cho vay thứ cấp tại Việt Nam / Cơ cấu thu nhập

Các ngân hàng thương mại có sự tăng

trưởng 2 con số về nguồn thu nhập từ

phí dịch vụ trong các năm gần đây

75.5%
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Thu nhập lãi thuần Tăng trưởng so với năm trước của thu nhập từ hoạt động dịch vụ
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Biểu đồ 24: Quy mô và tăng trưởng tín dụng tiêu dùng của Việt Nam so 

với các nước trong khu vực

Quốc gia Năm 2020 

(triệu USD)

Tăng trưởng CAGR 2016 -

2020

Trung Quốc 7,225,238 14.7% 19.1%

Nhật Bản 2,963,393 -0.03% 6.6%

Hàn Quốc 1,013,713 4.0% 4.4%

Ấn Độ 409,383 4.5% 14.2%

Đài Loan (TQ) 384,138 5.2% 4.4%

Hồng Kông (TQ) 306,406 6.2% 9.8%

Malaysia 253,311 11.4% 7.6%

Singapore 242,624 -2.1% 0.7%

Thái Lan 197,401 -2.1% 3.4%

Indonesia 116,262 -2.3% 6.3%

Việt Nam 80,151 10.7% 22.9%

Philippines 53,201 14.9% 14.4%

Biểu đồ 25: Tỷ trọng dư nợ tín dùng trên GDP của Việt Nam so với một 

số quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực

Nguồn: FiinResearch

Ghi chú: Tỷ giá US$/VND: 23,215

Nguồn: FiinResearch

Ghi chú: Tỷ lệ thâm nhập tín dụng tiêu dùng trên GDP bao gồm cả dư nợ tài chính tiêu dung của các tổ chức

cho vay thay thế như tiệm cầm đồ, cho vay ngang hàng (P2P) và cho vay trong ngày (payday)

Triển vọng ngành tín dụng tiêu dùng/ Tỷ lệ thâm nhập thi trường
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Triển vọng ngành cho vay thứ cấp / Tóm lược 

1. Trong ngắn hạn, ngành cho vay thứ cấp sẽ đối mặt với một số thách thức sau:  

• Chất lượng tài sản suy giảm: Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID kéo dài đến tình hình việc làm, thu nhập của

người lao động, tỷ lệ nợ xấu của các công ty cho vay thứ cấp dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong nửa cuối 2021 và nửa đầu

năm 2022 trước khi có thể cải thiện vào nửa cuối năm sau cùng với sự phục hồi của nền kinh tế. 

• Áp lực cạnh tranh mạnh mẽ: Các công ty cho vay thứ cấp đang và sẽ đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày một lớn từ các

nền tảng công nghệ cho vay chưa được cấp phép (như P2P lending, online payday lenders,…) và có thể cả từ các công ty 

tài chính tiêu dùng trong tương lai. 

• Huy động vốn hạn chế: Khả năng huy động được nguồn vốn lớn, dài hạn và giá rẻ để giúp mở rộng hoạt động cho vay

hiện đang là một thách thức lớn đối với các công ty trong ngành do phần lớn các công ty này quy mô rất nhỏ, chưa có danh

tiếng, chất lượng tín dụng chưa được thẩm định và chứng minh,…

2. Về dài hạn, ngành cho vay thứ cấp được đánh giá là có triển vọng tích cực tại Việt Nam nhờ các yếu tố như tỷ lệ thâm 

nhập thị trường của ngành tài chính tiêu dùng và cho vay thứ cấp tại Việt Nam là tương đối thấp so với các nước xung quanh, 

cơ cấu dân số trẻ, thu nhập của người dân được cải thiện nhanh chóng, nhu cầu tiêu dùng cao. Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ vắc xin 

ngày càng cao, Chính phủ Việt Nam ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu từ việc việc kiểm soát và khống chế

thành công dịch COVID-19. 

Các yếu tố này sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế phục hồi bền vững, giúp cải thiện nhu cầu vay thứ cấp/vay 

tiêu dùng cũng như chất lượng danh mục cho vay; và góp phần đa dạng hóa được các nguồn thu nhập từ phí (như 

bancassurance, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền,…); từng bước giúp Chính phủ đạt được mục tiêu tài chính toàn diện một cách

bền vững, đẩy lùi tín dụng đen. 



Phần 4: Q&A 

Ông Nguyễn Minh Tú
Giám đốc, FiinRatings

Ông Lê Xuân Đồng
Thành viên Hội đồng xếp hạng, 

FiinRatings

Ông Paul Coughlin
Cố vấn và Chủ tịch Hội đồng 

xếp hạng, FiinRatings

Bà Prachi Gupta, MMS
Cố vấn tài chính, FiinRatings

Ông Lê Hồng Khang 
Trưởng phòng, Xếp hạng Tín nhiệm, 

FiinRatings

Ông Nguyễn Nhật Hoàng, CFA
Phó phòng, Phân tích rủi ro tín dụng, 

FiinRatings
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Phụ lục: Chênh lệch lãi suất của trái phiếu ngân hàng và trái phiếu chính phủ

Biểu đồ 25: Chênh lệch lãi suất của trái phiếu ngân hàng và trái phiếu chính phủ (điểm %) tương ứng với 

điểm xếp hạng sơ bộ của FiinRatings
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Chênh lệch lãi suất với TPCP (bps)

Số lượng ngân hàng

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: (*) Các nhóm điểm bao gồm điểm tín dụng độc lập ước tính, được đánh giá dựa trên thông tin đại chúng, chưa phản ánh sự hỗ trợ của các tác nhân bên ngoài, và

không phải là kết quả đánh giá tín nhiệm hoàn chỉnh của FiinRatings

(**) Chênh lệch lợi suất với TPCP = Lãi suất danh nghĩa trái phiếu của ngân hàng – Lợi suất TPCP (thời điểm 25/08/2021)  
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Phụ lục: Yếu tố theo dõi về khung pháp lý

Vai trò của các doanh nghiệp cho vay thứ cấp vẫn rất quan trọng trong kế hoạch tài chính toàn diện của Chính phủ. Do đó, rủi ro đối với việc áp trần 

lãi suất và phí ít có khả năng xảy ra trong trung hạn, tuy nhiên nó vẫn là một trở lực đáng kể trong dài hạn.

Rủi ro pháp lý Thông tin chi tiết Tác động Đánh giá

Rủi ro về việc cấp phép

Có ba loại giấy tờ cần thiết để đăng ký cửa hàng cầm 

đồ, là (i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, (ii) Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về an sinh xã hội: và (iii) Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

Quá trình cấp phép cho mỗi cửa hàng 

cầm đồ có thể tốn nhiều thời gian đối 

với Công ty. Điều này có thể làm tăng 

chi phí và thời gian cao hơn cho kế 

hoạch mở rộng.

Chúng tôi đánh giá rủi ro 

này là không đáng kể

đối với ngành Cho vay 

thay thế

Rủi ro định giá lãi suất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 478 Bộ luật Dân sự số 

91/2015 / QH13, lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận 

và không quá 20%/năm, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác. Nếu mức lãi suất thỏa thuận vượt quá 

mức lãi tối đa quy định tại điều khoản trên, thì mức lãi 

suất thỏa thuận trở nên vô hiệu.

Sự thay đổi theo quy định trong việc 

định giá lãi suất và phí có thể tác động 

rất lớn đến doanh thu của Công ty. 

Trong cùng khu vực, thị trường Thái 

Lan và Nhật Bản đã chứng kiến mức 

áp trần lãi suất và phí.

Chúng tôi đánh giá rủi ro 

áp trần lãi suất và phí là 

rủi ro đáng kể đối với 

ngành Cho vay thay thế 

trong dài hạn
Tính hợp pháp của các 

loại phí

Hiện tại, không có quy định nào về phí cho vay. Bên cho 

vay có thể tính các khoản phí dịch vụ như bảo hiểm, 

quản lý tài sản, tư vấn, phí thẩm định khoản vay, phí lưu 

kho trên mỗi lần giải ngân. 

Biểu đồ 26: Đánh giá rủi ro pháp lý của các doanh nghiệp cho vay thay thế

Nguồn: FiinRatings
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Phụ lục: Tỷ lệ vỡ nợ tích lũy trung bình

Biểu đồ 27: Tỷ lệ vỡ nợ tích lũy trung bình của các doanh

nghiệp toàn cầu (giai đoạn 1981 – 2020) 

Biểu đồ 28: Tỷ lệ vỡ nợ tích lũy trung bình của các doanh nghiệp đã

được xếp hạng tín nhiệm bởi CRISIL (2011 – 2021) 
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Tuyên bố Bản quyền và Miễn trách nhiệm

Không Nội dung nào (bao gồm xếp hạng, phân tích liên quan đến tín dụng và dữ liệu, định giá, mô hình, phần mềm hoặc ứng dụng hoặc sản phẩm khác) hoặc bất kỳ phần nào 

trong đó (Nội dung) có thể được sửa đổi, thiết kế ngược, sao chép hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào bằng bất kỳ phương tiện nào, hoặc được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu 

hoặc hệ thống truy xuất, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Fiin Ratings. 

Nội dung trong báo cáo này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. FiinRatings và FiinGroup cũng như các giám đốc, quản lý, cổ đông, 

nhân viên hoặc đại diện (gọi chung là Bên FiinRatings) không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc sẵn có của Nội dung. Bên FiinRatings không chịu trách nhiệm về bất kỳ 

sai sót hoặc thiếu sót nào (do sơ suất hoặc nguyên nhân khác), bất kể nguyên nhân là gì, đối với kết quả thu được từ việc sử dụng Nội dung này, hoặc về bảo mật hoặc duy trì bất 

kỳ dữ liệu đầu vào nào của người dùng. Nội dung được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". CÁC BÊN FIINRATINGS TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM TRỰC TIẾP 

HOẶC GIÁN TIẾP, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH KHẢ DỤNG HOẶC TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC ỨNG 

DỤNG NỘI DUNG. Trong mọi trường hợp, các bên FiinRatings sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, cũng như về các hậu quả, chi 

phí, phí pháp lý hoặc tổn thất (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi: tổn thất về lợi nhuận hoặc thu nhập và chi phí cơ hội hoặc tổn thất do sơ suất) liên quan đến bất kỳ việc sử dụng 

Nội dung nào ngay cả khi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Các phân tích liên quan đến tín dụng và các phân tích khác, bao gồm xếp hạng và các tuyên bố trong Nội dung là các tuyên bố về ý kiến và quan điểm của chúng tôi vào ngày 

chúng được thể hiện và không phải là tuyên bố về thực tế. Các ý kiến, phân tích và quyết định xác nhận xếp hạng của FiinRatings không phải là các khuyến nghị để mua, nắm giữ 

hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào hoặc để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào và không đề cập đến tính phù hợp của bất kỳ chứng khoán nào. FiinRatings không có nghĩa vụ cập 

nhật Nội dung sau khi phát hành dưới bất kỳ hình thức hoặc định dạng nào. Nội dung không nên được dựa vào hoàn toàn vào và không được thay thế cho kỹ năng, khả năng phán 

đoán và kinh nghiệm của người đọc, cấp quản lý, nhân viên, cố vấn và / hoặc khách hàng khi thực hiện đầu tư và các quyết định kinh doanh khác. 

FiinRatings không hoạt động như một tổ chức ủy thác hoặc tư vấn đầu tư. Mặc dù FiinRatings đã thu thập thông tin từ các nguồn mà FiinRatings cho là đáng tin cậy, FiinRatings 

không thực hiện kiểm tra và không có nghĩa vụ thẩm định hoặc xác minh độc lập bất kỳ thông tin nào mà FiinRatings nhận được. Các ấn phẩm liên quan đến xếp hạng có thể được 

xuất bản vì nhiều lý do mà không nhất thiết phụ thuộc vào hành động của hội đồng xếp hạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xuất bản bản cập nhật định kỳ về xếp hạng tín 

dụng và các phân tích liên quan.

Bên FiinRatings từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh từ việc công bố xếp hạng tín nhiệm này, thu hồi hoặc đình chỉ kết quả xếp hạng tín nhiệm cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp 

lý nào đối với bất kỳ thiệt hại nào được cho là đã phải gánh chịu vì liên quan đến việc sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm.

FiinRatings là một bộ phận của Công ty Cổ phần FiinGroup chuyên về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. FiinRatings hoạt động độc lập và tách biệt với các đơn vị kinh doanh khác của 

FiinGroup nhằm duy trì tính độc lập và khách quan của các hoạt động tương ứng. Do đó, một số đơn vị kinh doanh của FiinRatings có thể có thông tin không có sẵn đối với các đơn 

vị kinh doanh khác của FiinGroup. FiinRatings đã thiết lập các chính sách và thủ tục để duy trì tính bảo mật của các thông tin không công khai liên quan đến mỗi quy trình phân tích.

FiinRatings có thể nhận được doanh thu cho các xếp hạng và một số phân tích nhất định, thường là từ các tổ chức phát hành hoặc bảo lãnh phát hành chứng khoán hoặc từ các 

bên có nghĩa vụ liên quan. FiinRatings có quyền phổ biến các ý kiến và phân tích của mình. Các phân tích và xếp hạng công khai của FiinRatings được cung cấp trên các trang 

web của FiinRatings và có thể được phân phối thông qua các phương tiện khác, bao gồm thông qua các ấn phẩm của FiinRatings và các nhà phân phối thuộc bên thứ ba.
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