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Giới thiệu
FiinGroup
1. Tổng quan
2. Lĩnh vực Kinh doanh
3. Lịch sử phát triển
4. Ban Lãnh Đạo

Giới thiệu FiinGroup: Tổng quan
Công ty Cổ phần FiinGroup là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ phân tích dữ liệu tài chính, phân tích ngành và dịch vụ
xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam.



Thành lập từ 3/2008, FiinGroup, tiền thân là StoxPlus, ban đầu chuyên
về phân tích dữ liệu chứng khoán sau đó mở rộng sang phân tích
doanh nghiệp, nghiên cứu ngành và gần đây nhất là xếp hạng tín nhiệm.





Ngày thành lập:

11/03/2008

FiinGroup hợp tác chiến lược với Tập đoàn NIKKEI & QUICK Corp.
nhận đầu tư vốn 35,1% cổ phần của Nhật Bản vào tháng 9/2014 và
cùng nhau hỗ trợ các nhà đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam.

Người đại diện:

Ông Nguyễn Quang Thuân

Công ty hiện đang phục vụ hơn 1,000 khách hàng tổ chức 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.

Vốn điều lệ:



Tháng 10/2019, FiinGroup mở rộng sang phục vụ các nhà đầu tư cá
nhân thông qua Nền tảng phân tích chứng khoán FiinTrade.



Gần đây nhất, FiinGroup chính thức mở rộng sang lĩnh vực Xếp hạng
Tín nhiệm (CRA) sau khi được Bộ Tài chính cấp phép chính thức vào
ngày 20/3/2020 theo Giấy phép số 02/GPXH/02/BTC ngày 20/3/2020.



FiinGroup hiện có hơn 100 nhân viên, gồm Chuyên viên Phân tích Dữ
liệu, Chuyên viên Phân tích Doanh nghiệp, Phân tích Chứng khoán, Kỹ
sư Công nghệ và Phát triển Kinh doanh làm việc tại Trụ sở chính tại Hà
Nội và Chi nhánh tại TP. HCM.

Cổ đông:

Nikkei: 17.55%;
QUICK: 17.55%;
Quản lý & khác: 64.9%

Đối tác chiến lược:

Kiểm toán:

PricewaterhouseCoopers

Đội ngũ nhân viên: 105 (12/2020)
Phân tích dữ liệu, Phân tích kinh doanh
Phân tích thị trường, Phân tích rủi ro,
bao gồm: CFA, ACCA, CPA Charterholders
Kỹ sư CNTT & Nhân viên kinh doanh
Địa chỉ:
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VND 25 tỷ

Trụ sở chính tại Hà Nội
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu FiinGroup: Lĩnh vực Kinh doanh chính
Với sứ mệnh "Enlighten the market - Soi sáng thị trường", FiinGroup là đơn vị tiên phong cung cấp các nền tảng phân
tích số phục vụ ngành tài chính và thị trường vốn của Việt Nam, giúp các nhà đầu tư ra quyết định và giúp các doanh
nghiệp phát triển lợi thế cạnh tranh.

• Nền tảng Dữ liệu Tài chính
FiinPro
• Nền tảng Phân tích Chứng
khoán FiinTrade

• Báo cáo Phân tích Doanh nghiệp
• Nền tảng FiinConnex
• Nền tảng FiinGate
• Dịch vụ Phân tích Dữ liệu

• Dịch vụ Dữ liệu Datafeed

• Báo cáo Phân tích Ngành
• Nghiên cứu Thị trường
• Thẩm định Kinh doanh
• Tư vấn Thâm nhập Thị trường
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• 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

Giới thiệu FiinGroup: Lịch sử phát triển
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.

2008

08/2013

Thành lập StoxPlus, tập trung
chính vào cung cấp dữ liệu chứng
khoán

Ký biên bản và hợp tác chính thức với
Ủy Ban Giám sát Tài chính qua việc
trao đổi thông tin dữ liệu về ngành

02/2019

03/2018

Chính thức đổi tên công ty
thành FiinGroup

10/2019

Ra mắt chính thức Nền tảng
FiinTrade phục vụ các nhà đầu tư
chuyên nghiệp tại Việt Nam

Thành viên chính thức của Hiệp
hội Thông tin Kinh doanh Quốc
tế (BIIA)

05/2020

Ra mắt chính thức Hệ thống
phân tích dữ liệu doanh
nghiệp Việt Nam: FiinGate

09/2014

Đối tác chiến lược với Tập đoàn
NIKKEI và QUICK đến từ Nhật
Bản

01/2017

Trở thành Đơn vị ủy quyền phân phối
và kinh doanh dữ liệu doanh nghiệp
với Trung tâm Hỗ trợ Đăng ký Kinh
doanh thuộc Cục Đăng ký Kinh doanh
của Bộ Kế hoạch – Đầu tư

06/2020

Chính thức ra mắt dịch vụ Xếp
hạng Tín nhiệm FiinRatings
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05/2015

Ra mắt Nền tảng phân tích Cơ sở
dữ liệu tài chính FiinPro Platform

06/2016

Ký biên bản và hợp tác chính
thức và hỗ trợ với UBCKNN và
Sở Giao dịch HOSE

05/2021

Tiếp nhận Hỗ trợ Kỹ thuật từ S&P
Global Ratings và Ngân hàng Phát
triển Châu Á (ADB) về triển khai hoạt
động xếp hạng tín nhiệm

Giới thiệu FiinGroup: Ban lãnh đạo
Đội ngũ sáng lập và lãnh đạo của FiinGroup gồm các chuyên gia đầu ngành về tài chính, đầu tư, công nghệ dữ liệu và
kinh doanh dịch vụ dữ liệu.

Hội đồng Quản trị
Nguyễn Quang Thuân, FCCA
Chủ tịch kiêm TGĐ

Nguyễn Hữu Hiệu, MBA
Phó Chủ tịch

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).

Đồng sáng lập FiinGroup, trước
đây ông từng là chuyên gia tại Bộ
Phát triển Quốc tế Vương quốc
Anh (DFID) tại Việt Nam và là
Giám đốc tư vấn tại PwC Việt
Nam.

Chiharu Kawai
Thành viên HĐQT

Yoichi Noor Iwamoto
Thành viên HĐQT

Đại diện của QUICK Corp tại
FiinGroup. Ông hiện là Giám
đốc Bộ phận Kinh doanh
Toàn cầu tại QUICK Corp.

Mạc Quang Huy, CPA, FCCA
Thành viên HĐQT
Ông là một chuyên gia tài chính
nổi tiếng tại Lehman Brothers và
KPMG. Hiện nay, ông là Giám đốc
điều hành của KB Securities (Việt
Nam) và từng là Phó Giám Đốc
điều hành của MB Securities.

Bolat Duisenov
Thành viên HĐQT

Đại diện của NIKKEI Inc. tại
FiinGroup. Ông hiện là Giám
đốc điều hành của Công ty
TNHH NIKKEI TRUNG QUỐC
(HongKong).

CEO của Kusto Group Vietnam một quỹ đầu tư tư nhân với
AUM trị giá 300 triệu USD, hoạt
động tại Việt Nam.

Ban Điều hành
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.
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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
Chủ nhiệm kiểm toán tại
Deloitte Vietnam.

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.
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Tổng quan về Bộ
CSDL Kinh tế Tài chính- Vĩ mô

Sơ lược về Hệ thống FiinPro
Bộ Cơ sở Dữ liệu Kinh tế - Tài chính – Vĩ mô được khai thác thông qua Nền tảng FiinPro Platform.

•

FiinPro là một Hệ thống cung cấp
dữ liệu và các công cụ phân tích
nhằm hỗ trợ các chuyên viên
nghiên cứu, chuyên viên tư vấn
tài chính, nhà quản lý, chuyên
viên đầu tư, chuyên viên môi giới
có cái nhìn chuyên sâu về thị
trường tài chính Việt Nam.

•

FiinPro cung cấp dữ liệu hơn
3500 doanh nghiệp đại chúng
niêm yết và chưa niêm yết.
Ngoài ra còn cung cấp các dữ
liệu về Ngành, vĩ mô, thị trường
chứng khoán, tin tức kinh tế.

•

Hiện tại, FiinPro được sử dụng
bởi hầu hết các Tổ chức nghiên
cứu, các công ty chứng khoán,
ngân hàng, bảo hiểm và các quỹ
trong và ngoài nước.
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Nguồn dữ liệu
Từ các nguồn dữ liệu công bố chính thống và hợp pháp, cụ thể: Dữ liệu từ các Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng
khoán Nhà nước, công bố thông tin chính thống của các Doanh nghiệp Đại chúng, Dữ liệu từ tổng cục thống kê, Ngân
hàng nhà nước, Hiệp hội trái phiếu…

HSX
GSO

SBV

HNX

SSC

CIC

FiinPro_Cơ sở dữ liệu
→ Dữ liệu TTCK (Level 2)

→ SOE* and IPO

→ DN niêm yết (1700+)

→ Dữ liệu Ngành

→ DN đại chúng chưa

→ Thông tin Sở hữu

NY(1500+)
→ DN tư nhân (1mil.+)

NFSC

VBMA

→ Dữ liệu Vĩ mô
→ M&A Data

→ Fixed Income Data

Cơ sở Dữ liệu tài chính chuyên sâu và toàn diện
nhất Việt Nam
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Other
vendors

Cơ sở dữ liệu
Hệ thống FiinPro cung cấp đầy đủ Dữ liệu về Doanh nghiệp, Vĩ mô, Ngành, dữ liệu thị trường chứng
khoán, Dữ liệu các Quỹ, tổng hợp tin tức và các Dữ liệu liên quan đến đầu tư khác
Doanh nghiệp

Vĩ mô

Ngành

Dữ liệu hơn 3500 Doanh nghiệp bao gồm
các thông tin:
• Hồ sơ Doanh nghiệp
• Báo cáo tài chính: đầy đủ 4 bảng CĐKT,
KQKD, LCTT, Thuyết minh; BCTC riêng
lẻ, hợp nhất; Ý kiến kiểm toán, đơn vị
kiểm toán
• Chỉ số tài chính
• Thông tin quản trị doanh nghiệp: Chi tiết
thông tin về Ban lãnh đạo: độ tuổi, giới
tính, trình độ học vấn, tỷ lệ sở hữu
• Thông tin về Cơ cấu sở hữu: Sở hữu nhà
nước, nước ngoài, sở hữu, BLĐ, người
liên quan
• Sự kiện DN: phát hành CP, phát hành trái
phiếu, trả cổ tức tiền mặt, cổ tức bằng CP,
giao dịch nội bộ
• Dữ liệu Dự báo về Doanh thu, Lợi nhuận
• Dữ liệu giao dịch Chứng khoán
• Dữ liệu Thoái vốn NN, phát hành lần đầu
ra công chúng

Đầy đủ các chỉ tiêu Vĩ mô cơ bản theo công bố của
Tổng cục thống kê, Tổng cục Hải quan, Ngân hàng
nhà nước
• Giá vàng JSC
• Giá dầu Quốc tế
• Lãi suất Trái phiếu chính phủ
• Dữ liệu tỷ giá
• Giao dịch Liên ngân hàng
• Lãi suất huy động
• Lãi suất cho vay
• Tổng Phương tiện thanh toán
• FDI
• Chỉ số sản xuất công nghiệp
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
• Chỉ số Nhà quản trị mua hàng
• Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo
• Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo
• Dữ liệu xuất nhập khẩu của hơn 50 ngành
• Dư nợ tín dụng
• Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
• Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
• Thu chi ngân sách nhà nước

• Ngành theo chuẩn ICB
• Chỉ số ngành
• Dữ liệu chi tiết các ngành
kinh doanh chính gồm: Thép,
Thủy sản, xi măng
• Báo cáo phân tích các ngành
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Cơ sở dữ liệu
Hệ thống FiinPro cung cấp đầy đủ Dữ liệu về Doanh nghiệp, Vĩ mô, Ngành, dữ liệu thị trường chứng khoán, Dữ
liệu các Quỹ, tổng hợp tin tức và các Dữ liệu liên quan đến đầu tư khác
Dữ liệu Thị trường CK
•






•

Dữ liệu thị trường Chứng khoán Việt Nam.
Lịch sử Giá
Giao dịch NĐTNN
Giao dịch tự doanh
Giao dịch theo loại Nhà đầu tư
Thống kê lệnh
Dòng tiền các Quỹ ETFs
Dữ liệu dự báo và phân tích tổng hợp từ các
CTCK

Dữ liệu Quỹ
•
•
•
•
•
•

Tổng quan về Quỹ
Hồ sơ Quỹ
Danh mục của Quỹ
Dữ liệu Giá trị Tài sản ròng các Quỹ
BCTC các Quỹ
BC hoạt động các Quỹ: BC tài sản,
Hoạt động, Danh mục.
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Tổng hợp
tin tức
Tổng hợp tin tức kinh tế tài chính trong
và ngoài nước, gồm:
• Tin doanh nghiệp
• Tin hàng hóa
• Tin Vĩ mô
• Tin Thị trường trái phiếu
• Tin tài chính ngân hàng, hàng hóa,
BĐS
• Kinh tế Thế giới
• Tin tức Ngành liên quan
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Ứng dụng thực
tiễn của Hệ
thống FiinPro

Một số Đề tài nghiên cứu của Giảng viên
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Một số Đề tài nghiên cứu của Sinh viên

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

04

Hướng dẫn
thao tác một
số tính năng
để tìm kiếm và
truy xuất Data

Truy cập nền tảng FiinPro
Bước 1: Mở hệ thống FiinPro
Kích đúp vào biểu tượng FiinPro trên màn hình Desktop

Bước 2: Điền thông tin đăng nhập

Hoặc nhấp chuột vào biểu tượng Windows rồi tìm kiếm
ứng dụng FiinPro trong Start Menu. Nháy đúp chuột vào
biểu tượng FiinPro trên thanh Start Menu

Nhập các thông tin:
 Tài khoản
 Mật khẩu
 Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị
 Mã kích hoạt
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Các tính năng chính của Hệ thống FiinPro
Thị trường

Doanh nghiệp

Chiến lược đầu tư

1.1 Thị trường trực tuyến
1.2 Cập nhật thị trường
1.3 Ngành trực tuyến
1.4 Cổ phiếu trực tuyến
1.5 Phái sinh trực tuyến
1.6 Top GD đột biến
1.7 Top GD nhiều nhất
1.8 Toàn cảnh thị trường
1.9 Thống kê thị trường
1.10 Thống kê Phái sinh
1.11 Biểu đồ PTKT
1.12 Nợ vay ký quỹ

2.1 Hồ sơ doanh nghiệp
2.2 So sánh doanh nghiệp
2.3 So sánh với ngành
2.4 Phân tích Tài chính
2.5 Báo cáo Tài chính
2.6 Cơ cấu doanh thu
2.7 Cơ cấu sở hữu
2.8 Tin tức và Báo cáo
2.9 Sự kiện Doanh nghiệp
2.10 Dữ liệu giao dịch
2.11 Lịch sử định giá
2.12 Dự báo lợi nhuận
2.13 Báo cáo Doanh nghiệp
2.14 Doanh nghiệp tư nhân

Đầu tư

Tin tức

Ngành

9.1 Lịch đầu tư
9.2 Thoái vốn nhà nước
9.3 IPO
9.4 Phát hành cổ phiếu
9.5 Trái phiếu doanh nghiệp

6.1 Tin thị trường
6.2 Tin doanh nghiệp
6.3 Bản tin tự động

7.1
7.2
7.3
7.4

Quỹ
8.1 Toàn cảnh Quỹ
8.2 Hồ sơ Quỹ

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Sàng lọc thông minh
Mô hình Z-Score
Phân tích chiến lược
Danh mục
Phân tích đóng góp
Lịch sự kiện

Dữ liệu
4.1
4.2
4.3
4.4

Dữ liệu Doanh nghiệp
Dữ liệu giao dịch DN
Dữ liệu ngành chỉ số
Dữ liệu cho PTKT

Phân tích ngành
Thép
Thủy sản
Xi măng

Vĩ Mô
5.1 Tổng quan
5.2 Dữ liệu Vĩ mô

Thông tin Tài chính • Thông tin Kinh doanh • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm
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Hỏi và Giải đáp

Trụ sở chính

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ:

Địa chỉ:

Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3562 6962
Email: info@fiingroup.vn

Điện thoại: (84-28) 3933 3586
Email: info@fiingroup.vn

