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Doanh nghiệp và thử thách trong kiểm soát rủi ro   
 

Theo kết quả một khảo sát toàn cầu được thực hiện với 200 giám đốc tài chính và 
gần 300 chuyên viên quản lý nguồn vốn, một bộ phận lớn các Giám đốc Tài chính 
(CFO) của các công ty lớn cho rằng công ty của họ phải đối mặt với lợi nhuận giảm 
trong hai năm vừa qua do ảnh hưởng từ các rủi ro có thể tránh được liên quan 
phòng ngừa và kiểm soát rủi ro khi tỉ giá biến động.  
 
Cuộc khảo sát do HSBC và FT Remark thực hiện cho thấy hơn một nửa các CFO tin 
rằng rủi ro biến động tỉ giá là loại rủi ro mà doanh nghiệp của họ ít có sự chuẩn bị để 
đối phó nhất. Những quan ngại này phản ánh mức độ biến động ngày càng tăng của 
các loại tiền tệ trong bối cảnh triển vọng về địa chính trị và kinh tế vĩ mô thiếu ổn 
định. 
 
Môi trường lãi suất thay đổi tại nhiều quốc gia cũng tác động lên lợi nhuận của 
doanh nghiệp với 60% các CFO cho rằng công ty của họ bị ảnh hưởng, và 70% các 
CFO tại châu Mỹ cho rằng công ty của họ bị ảnh hưởng khi lãi suất tăng. Tuy nhiên, 
gần một nửa các CFO cho biết rủi ro lãi suất là loại rủi ro họ có thể kiểm soát tốt. 
 
“Khảo sát này cho thấy việc các doanh nghiệp có sẵn một cơ cấu kiểm soát rủi ro 
hiệu quả là hết sức quan trọng khi mà việc thiếu chuẩn bị có thể mang lại các rủi ro 
về tài chính, đặc biệt trong bối cảnh sự bất ổn ngày càng tăng trên thế giới,” Frederic 
Boillereau, Giám đốc Toàn cầu Khối Kinh doanh Ngoại hối và Hàng hóa kiêm Giám 
đốc Toàn cầu Khối các dịch vụ ngoại hối và quan hệ khách hàng tại HSBC cho biết. 
 
Theo kết quả khảo sát, trong bối cảnh các CFO phát hiện ra vai trò của họ đang thay 
đổi và họ dần trở thành một đối tác của Tổng Giám đốc (CEO) của công ty họ, họ 
tăng cường kêu gọi các lãnh đạo của bộ phận quản lý nguồn vốn chủ động đưa ra 
những hỗ trợ chiến lược hơn cho doanh nghiệp. 
 
Nhưng trong khi 73% các CFO cho rằng vai trò quản lý rủi ro của các chuyên viên 
quản lý nguồn vốn trong công ty ngày càng tăng, 57% không hoàn toàn tin tưởng 
rằng các chuyên viên quản lý nguồn vốn của họ có những kỹ năng cần thiết để đảm 
nhận vai trò mới này. Công việc này ngày càng có yêu cầu cao hơn đối với các nhà 
quản lý nguồn vốn do nhu cầu kiểm soát những thách thức mới, với 53% cho rằng 
những thay đổi về tỉ giá sẽ có ảnh hưởng thực tế lên chiến lược quản lý rủi ro của họ 
trong vòng ba năm tới.  
 
Trong khi 57% các chuyên viên quản lý nguồn vốn muốn tăng cường chuyên môn 
quản lý rủi ro trong bộ phận của họ, chỉ có khoảng 32% các CFO tăng cường nguồn 
lực cho các chuyên viên của họ trong vòng hai năm qua. Tuy nhiên, điều lạc quan là 
nhu cầu của họ dường như được lắng nghe với hai phần ba các CFO kỳ vọng cung 
cấp thêm nhiều nguồn lực hơn cho các chuyên viên của mình trong vòng hai năm 
tới.  
 
Số hóa trong lĩnh vực quản lý nguồn vốn và ngoại hối được cho là một xu hướng 
mới giúp các doanh nghiệp đưa ra được các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Kết 
quả khảo sát cho thấy 59% các chuyên viên quản lý nguồn vốn cho rằng số hóa 
được kỳ vọng có tác động đáng kể lên chiến lược quản lý rủi ro trong ba năm tới và 



 

 

57% cho rằng số hóa là lĩnh vực họ mong muốn trang bị cho bộ phận của họ nhằm 
nâng cao năng lực. 
 
“Các ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp thực hiện 
các nguyện vọng quản lý rủi ro hiệu quả thông qua việc cung cấp các giải pháp quản 
lý rủi ro tích hợp; phát triển các công cụ kỹ thuật số mới; và cung cấp thông tin chiến 
lược chuyên sâu được hỗ trợ bởi các thông tin kiến thức sẵn có trên toàn cầu và tại 
thị trường trong nước,”  Rahul Badhwar, Giám đốc Toàn cầu Khối Dịch vụ Ngoại hối 
và quan hệ khách hàng, phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp tại HSBC cho biết.  
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Ghi chú cho Ban Biên tập 
 
Về khảo sát: 
Phương pháp: Trong quý 1 năm 2018, HSBC và FT Remark thực hiện hai cuộc khảo 
sát riêng biệt. FT Remark khảo sát 200 CFO và những người có chức danh tương 
tự (người giữ vị trí cao nhất trong bộ phận tài chính) từ các công ty đa quốc gia hoạt 
động trong nhiều lĩnh vực. Một nửa số công ty này có thu nhập hàng năm từ 1-5 tỉ 
đô la Mỹ trong khi 100 công ty khác có thu nhập hơn 5 tỉ đô la Mỹ. Trong hai nhóm 
này, 40 công ty đến từ khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA), 30 tại 
châu Mỹ và 30 tại khu vực châu Á Thái Bình Dương (APAC). Khảo sát của HSBC 
được hoàn tất với sự tham gia của 296 chuyên viên quản lý nguồn vốn cấp cao từ 
các công ty đa quốc gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Khảo sát được thực hiện với 
hình thức câu hỏi nhiều lựa chọn trên nền tảng trực tuyến và được mở trong vòng 
sáu tuần. 68% người tham gia đến từ EMEA, 23% đến từ APAC và 9% từ châu Mỹ. 
Khoảng 39% công ty tham gia có thu nhập hàng năm ít hơn 1 tỉ đô la Mỹ trong năm 
tài chính gần nhất, 31% có thu nhập từ 1-5 tỉ đô la Mỹ và 30% có thu nhập hơn 5 tỉ 
đô Mỹ. 
 
Về FT Remark 
FT Remark phát hành các báo cáo nghiên cứu theo yêu cầu, khảo sát các nhận định 
và ý kiến của các chuyên gia đến từ các phân khúc chính, sau đó sử dụng những 
thông tin này để xây dựng nền tảng cho các chương trình chia sẻ nhận định chuyên 
sâu qua nhiều kênh khác nhau. Nghiên cứu của FT Remark được thực hiện bởi 
Acuris Studios, một công ty của Acuris. 
 
Tập đòan HSBC  
HSBC Holdings plc, công ty mẹ của Tập đoàn HSBC, có trụ sở chính tại London. 
Tập đoàn phục vụ các khách hàng thông qua hơn 3.900 văn phòng tại 67 quốc gia 
và vùng lãnh thổ ở châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và 
Bắc Phi. Với tài sản trị giá 2.652 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, 
Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất 
trên thế giới. 
 
 
HSBC Việt Nam 
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu 
tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, 
HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài 



 

 

với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới 
hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm phòng giao dịch tại TP. Hồ 
Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình 
Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất 
tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng. 
 


