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1.Giới thiệu báo cáo đánh giá.
Kính gửi Quý nhà đầu tư.
Trước hết, Đội ngũ Lender.vn xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất với sự gắn
bó của Quý nhà đầu tư trong thời gian qua.
Chúng tôi thực hiện làm báo cáo đánh giá này nhằm mục đích cung cấp thêm
các thông tin kiến thức cho các nhà đầu tư trước khi thực hiện đầu tư cho vay ngang
hàng tại nền tảng VNVON.
Nội dung báo cáo đánh giá được đội ngũ chuyên gia của Lender xây dựng trên
cơ sở các kinh nghiệm về đầu tư cho vay ngang hàng và các trải nghiệm thực tế trên
1 năm sử dụng sản phẩm tài chính này.
Chúng tôi cam kết xây dựng báo cáo này trên cơ sở khách quan, trung thực từ
những hiểu biết và trải nghiệm của chúng tôi.
Ngoại trừ trách nhiệm.
Báo cáo mang tính chất chủ quan từ những phân tích và đánh giá trải nghiệm
của chúng tôi. Vì vậy mà báo cáo này chỉ mang tính chất tham khảo tới quý nhà đầu
tư.
Chúng tôi cũng muốn làm rõ với Quý nhà đầu tư, báo cáo đánh giá không phải
là một lời khuyên hay một định hướng cho nhà đầu tư khi sử dụng sản phẩm đầu tư
cho vay ngang hàng.
Chúng tôi được miễn trừ mọi trách nhiệm với các quyết định đầu tư cho vay
ngang hàng của quý nhà đầu tư. Bởi cuốn báo cáo phân tích của chúng tôi như một
cuốn cẩm nang bổ sung thêm kiến thức cho nhà đầu tư trước khi ra bất kỳ quyết định
đầu tư.
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2. Tính pháp lý về đầu tư cho vay ngang hàng.
Cho vay ngang hàng (P2P Lending) là một trong những hình thức đầu tư cho
vay khá phổ biến trên thế giới. Đặc biệt ở Mỹ, Anh với những nền tảng nổi tiếng
như LendingClub. Tại Việt Nam thì hình thức này mới bắt đầu phổ biến và thực hiện
trong khoảng 2 năm trở lại đây.
Sau đây Lender.vn sẽ trình bày các quy định pháp luật liên quan đến cho vay
ngang hàng cụ thể như sau:
- Luật dân sự 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015
- Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi bộ luật hình sự năm 2017
- Cơ chế thử nghiệm Fintech.
2.1.Luật dân sự 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015.
Điều 468: Lãi suất cho vay.
Đứng trên góc độ của người cho vay thì bạn cần phải nắm rõ các quy định
pháp luật cụ thể như sau:
Hợp đồng vay tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự nội dung chi tiết
như sau:
Hợp đồng vay tài sản
+ Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay
giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài
sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận
hoặc pháp luật có quy định.
Lãi suất
Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.
- Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không
được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan
quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban
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thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội
tại kỳ họp gần nhất.
- Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định
tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
- Trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi
suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất
giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.
Trên đây là một số nội dung cơ bản về việc giao kết hợp đồng vay và quy định
về mức lãi suất cho vay tối đa không được vượt quá 20%/năm.
Lưu ý:
Nếu nhà đầu tư cho vay trên 20%/năm thì khi có tranh chấp xảy ra thì mức lãi
suất được ưu tiên áp dụng xử lý tối đa chỉ 20%/năm.
Trường hợp mức lãi suất cho vay từ 100% trở lên thì được gọi là cho vay nặng
lãi. Chi tiết sẽ được làm rõ tại bộ luật dân sự 2015 và 2017.
2.2. Về cơ chế thử nghiệm Fintech.
Hiện nay, Dự thảo chưa có quy định số lượng tối đa doanh nghiệp được tham
gia sandbox mà sẽ được xem xét dựa trên thực tiễn và do Thủ tướng quyết định.
Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận hồ sơ và phối hợp các bộ ngành để thẩm định, trình
Chính phủ xem xét chấp thuận doanh nghiệp tham gia sandbox.
Dự thảo cũng ghi rõ, doanh nghiệp tham gia sandbox không đồng nghĩa được
cấp phép hoạt động chính thức cho đến khi “tốt nghiệp” (hoặc đủ điều kiện cung ứng
dịch vụ ra thị trường) với sự chấp thuận của Thủ tướng.
Theo đó, các doanh nghiệp sẽ được thử nghiệm trong vòng 1-2 năm. Sau đó,
fintech sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành thử nghiệm (tốt nghiệp) hoặc phải gia
hạn thử nghiệm, thậm chí dừng thử nghiệm.
2.3. Bộ luật hình sự năm 2015 và luật sửa đổi bộ luật hình sự năm 2017.
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Điều 201: Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
a.Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở
lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ
30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm,
thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không
giam giữ đến 03 năm.
b. Phạm tội mà thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền
từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
c. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000
đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01
năm đến 05 năm.''
Như vậy nếu nhà đầu tư cho vay với lãi suất từ 100%/năm trở lên thì bị phạm tội
cho vay nặng lãi.
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3. Thông tin Công ty cổ phần Kết nối tài chính Việt Nam
(VFL).
3.1.Thông tin cơ bản.
Tên Công ty: Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam (VFL).
Địa chỉ: Tầng 25, Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch
Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Ngày thành lập: 17/05/2018.
Người đại diện: Chu Tiến Vượng
Ngày sinh: 15/10/1976.
Thông tin ngành nghề đăng ký kinh doanh của VFL trên cổng đăng ký kinh
doanh quốc gia:

3.2. Cổ đông công ty.
Hiện tại Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam có 4 cổ đông cụ thể như sau:
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3.3. Quy mô công ty.
Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng.
Vốn thực góp: Chưa có thông tin
3.4. Đối tác của VFL
Chưa có thông tin.
3.5. Thông tin về hiệu quả hoạt động.
Theo công bố thông tin trên website www.Vnvon.vn thì hiệu quả hoạt động cụ thể
như sau:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỀN TẢNG ĐẦU TƯ CHO VAY NGANG HÀNG VNVON

ĐỘI NGŨ LENDER.VN

9

4. Thông tin nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng VNVON
VNVON là nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng thuộc sở hữu của Công ty cổ
phần kết nối tài chính Việt Nam (VFL).
Hiện tại nhà đầu tư có thể đầu tư cho vay ngang hàng qua VNVON thông qua
2 kênh đó là website. Chi tiết như sau:
Nhà đầu tư thực hiện đầu tư qua website: www.vnvon.com/ www.vnvon.vn

Các chức năng cơ bản của website đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON:
- Nhà đầu tư có thể tự chọn các khoản đầu tư mình mong muốn đầu tư trên
website.
- Trên website có cung cấp chức năng đầu tư tự động nhưng hiện tại vẫn chưa
được triển khai cho các nhà đầu tư.
- Thông tin về danh sách các khoản vay mà nhà đầu tư có thể chọn để đầu tư.
+ Thông tin công ty và phương án huy động vốn được cung cấp dựa trên cơ
sở báo cáo thẩm định của VNVON (Báo cáo thẩm định dạng file PDF).
+ Ngoài ra VNVON cũng cung cấp ý kiến đánh giá công ty về việc có đảm
bảo khả năng huy động vốn không?
- Thông tin về báo cáo đầu tư thực tế các khoản đầu tư mà nhà đầu tư đã đầu
tư.
Một số ý kiến đánh giá về nền tảng đầu tư:
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- Việc đầu tư qua website sẽ không thuận tiện đối với các nhà đầu tư. Bởi việc
đầu tư sẽ phụ thuộc vào thời điểm VNVON đưa doanh nghiệp lên sàn và thao tác
thực hiện trên máy tính sẽ phức tạp hơn.
- Ngoài ra việc xem thông tin khoản vay, báo cáo trên website cũng sẽ bất tiện
hơn với các nhà đầu tư không thường xuyên sử dụng máy tính.

- Hồ sơ của người vay, đặc biệt là hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn
không được cung cấp đầy đủ trên website để đảm bảo dòng tiền của nhà đầu tư
được đầu tư đúng mục đích.
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5. Thông tin về sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng tại
VNVON
Căn cứ trên các báo cáo đánh giá nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp SME của
VNVON.
Hiện tại VNVON cung cấp sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng với nhà đầu
tư cụ thể như sau:
Đối tượng khách hàng vay: Khách hàng doanh nghiệp SME.
Mục đích vay: Phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Số tiền đầu tư: Tối thiểu 10 triệu đồng.
Thời gian đầu tư: 10 ngày – 90 ngày.
Lãi suất đầu tư: Từ 14% - 16%/năm.
Các khoản chi phí mà nhà đầu tư phải chi trả:
- Phí kết nối đầu tư là 5% trên lợi tức thu về.
- Phí quản lý tài khoản và SMS: Hiện tại đang chưa thu phí nhà đầu tư.
- Thuế thu nhập cá nhân: 5% tính trên lợi tức thu về.
- Phí nạp tiền vào tài khoản đầu tư: Phí thu theo ngân hàng bạn chuyển khoản
vào tài khoản của Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam (VFL) tại Ngân hàng
công thương.
- Phí rút tiền khỏi tài khoản đầu tư: Khoản phí này tính theo phí Ngân hàng
Công thương.
+ Nếu cùng tài khoản Ngân hàng: Miễn Phí
+ Chuyển tiền trong nước khác hệ thống: 0.015% - 0.025% tính trên số tiền
chuyển đi, tối thiểu 18 ngàn và tối đa 2,5 triệu đồng.
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6. Đánh giá về hiệu quả đầu tư cho vay ngang hàng tại
VNVON
6.1. Bảng tính hiệu quả đầu tư cho vay ngang hàng tài VNVON.
Hiện tại theo công bố của VNVON thì mức lãi suất các khoản đầu tư từ 14%16%/năm. Tuy nhiên để tính hiệu quả thực sự của một khoản đầu tư thì cần phải tính
toán rõ ràng hơn dựa trên số tiền thu về.
Chúng tôi sẽ lấy ví dụ trong 3 phương án đầu tư là 10 triệu, 100 triệu và 1 tỷ
đồng để nhà đầu tư có thể dễ hình dung nhất.
Thời gian đầu tư phổ biến nhất là 30 ngày.
Mức lãi suất 15%/năm.
Bảng tính hiệu quả cụ thể như sau:

Tuy nhiên bảng tính hiệu quản lý chỉ xét trong khoảng thời gian cố định 10
ngày đến 90 ngày.
Tuy nhiên nếu xét trên tổng thể thời gian của 1 năm thì chúng ta cần đánh giá
thêm thời gian chờ tái đầu tư của các khoản đầu tư. Thời gian chờ tái đầu tư này thì
vốn của nhà đầu tư sẽ không sinh lời.
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Thực tế hiện tại cũng nhiều khoản đầu tư của chúng tôi cũng có thời gian chờ
tái đầu tư từ 5 ngày đến 10 ngày. Chính vì vậy, mà để tính thật sự chính xác trong
thời gian 1 năm, chúng tôi sẽ tính toán lại có tính đến yếu tố tái đầu tư như sau:

Như vậy với thời gian trễ 10 ngày trên một lần tái đầu tư thì hiệu quả đầu tư
chỉ ở mức 15.263%/năm.
Việc tái đầu tư càng nhiều lần thì hiệu quả càng giảm, do đó nếu nhà đầu tư
xác định đầu tư trong thời gian 1 năm tại VNVON thì nên đầu tư với thời gian dài
nhất.
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6.2. So sánh lợi nhuận đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON so với gửi
tiết kiệm Ngân hàng tại thời điểm 3.11.2020.
Chúng tôi sẽ lấy lãi suất kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng của các Ngân hàng nhà
nước, Ngân hàng tư nhân hàng đầu để làm so sánh với lãi suất khoản vay tại
VNVON.

STT
1
2
3
4

Ngân hàng
Vietcombank
Vpbank
Techcombank
SHB

Lãi suất
ngân
hàng
/năm
3.40%
3.75%
3.10%
3.70%

Lãi suất
ngân hàng
bình
quân/tháng.
0.28%
0.31%
0.26%
0.31%

Lãi suất
đầu tư
VNVON
tối đa.
1.17%
1.17%
1.17%
1.17%

Chênh lệch số lần
lãi suất VNVON so
với lãi suất tiết
kiệm Ngân hàng.
4.2
3.8
4.5
3.8

Như vậy mức lãi suất đầu tư tại VNVON kỳ hạn 1- 3 tháng gấp khoảng từ 3.8
đến 4.5 lần so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng.
6.3. So sánh mức hiệu quả sinh lời đầu tư cho vay ngang hàng của
VNVON với một số Công ty cho vay ngang hàng tại thời điểm 3.11.2020.
Lãi suất đầu tư
Số tiền vay
Lãi suất đầu tư
Công ty cho
Lãi
tại Công ty cho
STT
tối
thiểu
tại
vay ngang hàng
suất/năm vay ngang hàng
(đồng)
VNVON/tháng
khác/tháng
1
Tima Lender
5,000,000
18%
1.50%
1.11%
2
Fe68
5,000,000
18%
1.50%
1.11%
3
Vnvon
10,000,000
15%
1.25%
1.11%
4
DragonLend
100,000,000
14%
1.09%
1.11%
5
Fiin
1,000,000
18%
1.50%
1.11%
Đơn vị tính: VNĐ
Bảng tính trên chỉ thể hiện được hiệu quả sinh lời trong 1 tháng. Nếu tính toán
chi tiết hơn về hiệu quả sinh lời trong thời gian 1 năm thì còn số sẽ có sự chênh lệch
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thấp hơn nhiều so với thông báo. Bởi hiệu quả sinh lời trong 1 năm phụ phụ vào một
số yếu tố như sau:
- Tỷ lệ nợ quá hạn
- Thời gian chờ tái đầu tư vốn.
Mỗi nền tảng có tỷ lệ nợ xấu và thời gian chờ tái đầu tư khác nhau nên hiệu
quả sẽ rất khác nhau.
Ngoài ra có một yếu tố rất quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư đó chính là
nợ xấu. Yếu tố này sẽ thể hiện khả năng mất vốn gốc khi tham gia đầu tư. Nếu công
ty cho vay ngang hàng có các biện pháp bảo đảm của bên thứ 3 thì yếu tố mất vốn
gốc được giảm đi. Tỷ lệ nợ xấu hiện tại chưa có con số thống kê cụ thể nên chúng
tôi vẫn chưa đánh giá được khả năng mất vốn là bao nhiêu %.
Dưới đây chúng tôi chia sẻ các biện pháp bảo đảm vốn gốc của các công ty
cho vay ngang hàng như sau:
Công ty cho vay ngang
hàng

Biện pháp bảo đảm
Bảo hiểm bảo đảm trả gốc, lãi khoản vay Vietinbank

Tima Lender

insurance, Bảo hiểm Bảo Minh

Fe68

Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH).
Khách hàng doanh nghiệp vay tín chấp hoặc cầm giữ

VnVon

tài sản

DragonLend

Khách hàng doanh nghiệp vay tín chấp

Fiin

Cam kết trả gốc lãi quá hạn của Fiin

Vay Mượn

Cam kết trả gốc, lãi quá hạn của Vay Mượn.
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7. Đánh giá về mức độ minh bạch của nền tảng đầu tư cho
vay ngang hàng VNVON
Để đánh giá mức độ minh bạch của nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng
VNVON, chúng ta sẽ cùng xem xét trên các khía cạnh như sau:
- Thông tin khách hàng.
- Báo cáo đánh giá khách hàng.
- Quản lý mục đích sử dụng vốn.
- Quản lý thu hồi nợ.
- Quản lý dòng tiền.
7.1. Thông tin khách hàng vay
Hiện tại toàn bộ thông tin khách hàng vay được VNVON cung cấp khá đầy
đủ trên website đầu tư www.vnvon.vn./www.vnvon.com

7.2. Báo cáo đánh giá khách hàng vay.
Cách thức VNVON thẩm định và đánh giá khách hàng dựa trên các hồ sơ do
doanh nghiệp cung cấp, đi thẩm định thực tế và phỏng vấn khách hàng.
Các thông tin này được cập nhật đầy đủ trên báo cáo đánh giá hồ sơ khách
hàng.
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Trong báo cáo đánh giá chúng tôi mới chỉ thấy được đánh giá về năng lực tài
chính dựa trên báo cáo tài chính của người vay. Ngoài ra báo cáo tài chính của người
vay là báo quản trị nội bộ hay báo cáo được kiểm toán hay báo cáo thuế cũng không
được cung cấp một cách đầy đủ và chi tiết. Thực tế mỗi loại báo cáo sẽ có một mức
độ tin cậy khác nhau.
Tuy nhiên các thông tin đánh giá sau chưa thực sự đầy đủ:
- Thông tin về mục đích sử dụng vốn chưa thực sự rõ ràng. Cụ thể về việc sự
dụng vốn nhằm mục đích kinh doanh gì? Có phù hợp với quy định pháp luật hay
không?
- Thông tin về tài sản đảm bảo chưa rõ ràng.
7.3. Quản lý mục đích sử dụng vốn
Người vay sử dụng tiền của nhà đầu tư vào mục đích gì? Có đúng theo cam
kết không? Và làm thế nào để kiểm soát được mục đích sử dụng vốn này?
Đây là những câu hỏi cần được trả lời nhưng trong báo cáo của VNVON hiện
tại không có đầy đủ các thông tin này.
Việc quản lý vốn sau giải ngân cũng rất quan trọng thể hiện doanh nghiệp
đang sử dụng vốn đúng mục đích hay không?
Việc giải ngân thông thường sẽ dựa trên hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ của
người vay hoặc trên cơ sở hợp đồng cần phải thanh toán cho đối tác của người vay.
7.4. Quản lý thu hồi nợ.
Hiện nay các khoản nợ gốc, lãi sẽ được VNVON thực hiện thu cho nhà đầu
tư và cập nhật trên hệ thống phần mềm vào tài khoản của nhà đầu tư sau khi đã được
thu hồi.
Theo thoả thuận các điều khoản và điều kiện của hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu
tư thì VNVON sẽ thực hiện việc đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn cho nhà đầu tư.
Các vấn đề liên quan đến thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn hiện chúng tôi chưa có
thông tin.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỀN TẢNG ĐẦU TƯ CHO VAY NGANG HÀNG VNVON

ĐỘI NGŨ LENDER.VN

19

7.5. Quản lý dòng tiền của nhà đầu tư.
Đây có lẽ là một trong số những yếu tố rất quan trọng thể hiện sự minh bạch
trong nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng.
Hiện tại dòng tiền đầu tư của nhà đầu tư được luân chuyển như sau:
Bước
Nạp tiền đầu tư

Chi tiết
Nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản
công ty VNVON

Thu hồi nợ gốc, lãi

VNVON thực hiện thu hồi tiền về tài
khoản của công ty.

Rút tiền đầu tư

VNVON chuyển tiền từ tài khoản của
công ty sang tài khoản của nhà đầu tư.

Như vậy tiền của nhà đầu tư không thực sự trên tài khoản của nhà đầu tư để
có thể sử dụng cho các mục đích của mình. Bản chất tiền của nhà đầu tư luôn nằm
trên tài khoản thanh toán của VNVON.
Đây cũng là một rủi ro thanh khoản của nhà đầu tư trong việc sử dụng tiền
của mình.
Chúng tôi đánh giá không cáo tính minh bạch trong việc quản lý tiền. Cụ thể
giữa tiền của nhà đầu tư và tiền của công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam.
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8. Đánh giá về tính thuận tiện của nền tảng đầu tư cho vay
ngang hàng tại VNVON.
Nhà đầu tư khi tham gia đầu tư tại VNVON sẽ thực hiện trải qua các bước cụ
thể như sau:
Bước thực Nội dung

Cách thực hiện

Online/Offline

hiện
Bước 1

Mở tài khoản đầu tư

Đăng ký tài khoản và ký Online
hợp đồng online trên
website: www.vnvon.com

Bước 2

Nạp tiền đầu tư

Chuyển khoản vào tài Online
khoản của VFL

Bước 3

Thực hiện đầu tư

Lựa chọn doanh nghiệp và Online
thực hiện đầu tư ngay trên
ứng dụng

Bước 4

Rút tiền đầu tư

Khởi tạo yêu cầu trên Online
website. Sau đó VNVON
sẽ gửi chuyển khoản tiền
cho nhà đầu tư.

Bước 5

Báo cáo

Kiểm trả lịch sử đầu tư, Online
báo cáo đầu tư trên
website

Hiện tại tất cả các bước thực hiện đầu tư và rút tiền đầu tư đều thực hiện 100%
trên website : www.vnvon.com
Về các thao tác giao dịch cũng không quá khó khăn trong việc giao dịch đầu
tư, tuy nhiên phải có máy tính kết nối internet mới dễ thực hiện giao dịch.
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Với các nhà đầu tư sử dụng mobile để giao dịch đầu tư sẽ khó khăn hơn rất
nhiều vì hiện tại chưa có ứng dụng để sử dụng.
Ngoài ra VNVON chưa thực hiện cho vay tự động nên việc thao tác với nhà
đầu tư sẽ khó khăn khi tái đầu tư khoản đầu tư của mình.
Mỗi lần tái đầu tư sẽ rất mất thời gian chờ đợi khoản đầu tư lên sàn, kiểm tra
khoản vay sau đó mới thực hiện thao tác tái đầu tư. Với các nhà đầu tư nhỏ thì chi
phí thời gian chờ đợi và thao tác đầu tư sẽ chiếm rất lớn so với hiệu quả đầu tư mang
lại.
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9. Đánh giá về năng lực tài chính của Công ty cổ phần kết
nối tài chính Việt Nam (VFL).
Theo hợp đồng tư vấn đầu tư của VFL với nhà đầu tư thì công ty sẽ đảm nhận
vai trò trong việc tìm kiếm khách hàng, đánh giá thẩm định khách hàng, quản lý và
thu hồi nợ khoản vay.
VFL không có cam kết trong việc đảm bảo trả nợ khoản đầu tư cho nhà đầu
tư.
Vì vậy chúng tôi sẽ không đánh giá sâu về khả năng thực hiện cam kết của
VFL.
Hiện tại VFL có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng theo đăng ký kinh doanh thay đổi
mới nhất ngày 2.7.2020.

Về báo cáo tài chính: Công ty không cung cấp công khai nên chúng tôi không
có thông tin đánh giá.
Với một công ty Startup kết nối đầu tư thì vốn điều lệ như vậy khá cao. Tuy
nhiên vốn thực góp của cổ đông thì hiện tại chúng tôi chưa có thông tin để đánh giá.
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Tuy nhiên chúng tôi muốn nhà đầu tư nhìn rõ hơn về năng lực thẩm định, đánh
giá và thu hồi khoản nợ của công ty cho vay ngang hàng. Doanh thu của công ty sẽ
phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả đầu tư cho vay của nhà đầu tư.
Với báo cáo thẩm định chúng tôi cho rằng chưa thực sự chi tiết để nhà đầu tư
ra quyết định đầu tư.
Về năng lực thu hồi các khoản nợ quá hạn hiện tại cũng chưa được phát sinh
nhiều nên cần thời gian để tiếp tục xem xét đánh giá ở các Version báo cáo sau.
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10. Đánh giá về các rủi ro khi đầu tư cho vay ngang hàng tại
VNVON.
10.1. Rủi ro về khách hàng chậm thanh toán và mất vốn.
Đây là một trong những rủi ro lớn nhất và lo lắng nhất của các nhà đầu tư.
Khi nhà đầu tư cho vay một khách hàng thì khả năng người vay không trả được nợ
là có thể xảy ra với nhà đầu tư, điều này là không thể không tránh khỏi.
Hiện tại ở VNVON cũng đã phát sinh một số doanh nghiệp quá hạn và đang
chờ phát mại tài sản.
Đặc điểm các khoản vay của VNVON với số tiền khá lớn từ 500 triệu đến
10 tỷ đồng nên công tác xử lý và thu hồi nợ đặc biệt rất khó khăn.
Trường hợp có tài sản đảm bảo thì việc xử lý cũng rất khó khăn vì việc mua
bán các tài sản cũng không dễ dàng với người vay và VNVON.
10.2. Rủi ro về hệ thống công nghệ.
Hiện tại 100% các khoản đầu tư, rút tiền tại VNVON đều thực hiện qua
website 100%. Trường hợp website bị lỗi, bị hacker sẽ xảy ra việc đầu tư sẽ chậm
chễ, nạp tiền rút tiền sẽ không thể thực hiện được.
Thực tế cũng đã có một vài lần việc hệ thống bị lỗi cũng đã xảy ra. Tuy
không nhiều nhưng đây cũng là một trong những rủi ro nhà đầu tư lưu ý khi đầu tư
qua nền tảng online.
10.3. Rủi ro về đọng vốn đầu tư.
Các khoản vay tại VNVON có thời gian đầu tư từ 10 ngày đến 90 ngày.
Chính vì vậy nếu nhà đầu tư xác định đầu tư thời gian dài hơn khoảng 6 tháng hoặc
1 năm tại VNVON thì thời gian chờ tái đầu tư là một trong những rủi ro có xảy ra.
Thời gian chờ tái đầu tư sẽ phụ thuộc rất lớn vào nguồn khách hàng phù hợp
với khẩu vị đầu tư của nhà đầu tư. Thông thường thì thời gian chờ tái đầu tư
khoảng từ 3 ngày đến 10 ngày mỗi lần tái đầu tư.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỀN TẢNG ĐẦU TƯ CHO VAY NGANG HÀNG VNVON

ĐỘI NGŨ LENDER.VN

25

Trong thời gian chờ tái đầu tư thì khoản tiền của nhà đầu tư sẽ không thể
sinh ra tiền được. Đây là một trong những rủi ro đọng vốn mà nhà đầu tư phải hết
sức lưu ý khi thực hiện đầu tư.
10.4. Rủi ro về lãi suất.
Hiện tại các khoản đầu tư tại VNVON thường khoảng từ 10 ngày đến 3 tháng
với lãi suất cố định từ 14% - 16%. Trong thời gian này thì không có rủi ro lãi suất
bởi đã áp dụng lãi suất cố định.
Tuy nhiên nếu xét về tổng thể cả năm thì các khoản đầu tư dài hạn từ 1 năm
trở lên của nhà đầu tư sẽ gặp rủi ro lãi suất giảm với các khoản tái đầu tư. Thực tế rõ
ràng đã xảy ra việc VNVON liên tục điều chỉnh lãi suất giảm trong vòng 12 tháng
gần đây.
Như bảng tính toán hiệu quả đầu tư tại mục 6.1 ở trên thì nhà đầu tư nếu tái
đầu tư 3 vòng, mỗi lần trễ 10 ngày thì hiệu quả đầu tư sẽ chỉ ở mức 15.263%/năm.
Mức này thấp hơn so với thông báo là 16%/năm.
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11. Khuyến nghị đầu tư cho vay ngang hàng tại VNVON.
Đội ngũ của chúng tôi đã thực hiện trải nghiệm và đầu tư tại VNVON khoảng hơn
1 năm. Xét trên góc độ chủ quan, chúng tôi đánh giá rủi ro đầu tư tại VNVON khá
cao trên một số khía cạnh như sau:
- Mục đích sử dụng vốn của người vay chưa được minh bạch và rõ ràng.
- Khoản vay lớn hàng tỷ đồng nên khi rủi ro nợ quá hạn, nợ xấu xảy ra
việc xử lý sẽ rất khó khăn và lâu để thu hồi được vốn gốc, lãi.
- Quản trị dòng tiền không minh bạch và rõ ràng giữa tài khoản đầu tư của
nhà đầu tư và Công ty cổ phần kết nối tài chính Việt Nam.
- Thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chưa cung cấp đầy đủ
cho nhà đầu tư. Chính vì vậy mà báo cáo đánh giá của VFL chưa có cơ sở chính
xác để công nhận sự trung thực trong báo cáo.
Do đó mà khi tham gia đầu tư tại VNVON chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư
tham gia trải nghiệm đầu tư với mức vốn tối thiểu.
Với các doanh nghiệp mà nhà đầu tư hiểu rõ nhất và có được các thông tin
độc lập để có được mức độ đánh giá khách quan hơn, nhà đầu tư có thể tham gia
giải ngân với số tiền lớn hơn.
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12. Hướng dẫn đăng ký đầu tư cho vay ngang hàng
VNVON.
Bước 1: Nhà đầu tư truy cập vào chuyên mục đăng ký của trang website
vnvon.com.
Chọn đăng ký ở góc trên bên phải màn hình.

Sau đó bạn chọn mình là nhà đầu tư

Bước 2: Điền các thông tin cá nhân vào bản đăng ký
Sau khi lựa chọn đăng ký nhà đầu tư bạn thực hiện điền đầy đủ các thông tin cá
nhân vào bảng dưới đây.
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Các thông tin cá nhân cần nhập chính xác. Sau đó click xác nhận đồng ý với các
điều khoản điều kiện và Click " Đăng ký"

Bước 3: Xác thực thông tin đăng ký qua email của bạn
Sau khi click vào đăng ký thì có một email gửi về cho bạn qua email. Bạn hãy
click vào link đăng ký để xác thực đăng ký tài khoản nhé.
Bạn click vào link do Vnvon gửi về email cho nhà đầu tư.
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Bước 4: Đăng nhập tài khoản đầu tư cho vay tiền
Tên đăng nhâp: Số chứng minh nhân dân của bạn
Mật khẩu: Là mật khẩu bạn đã đăng ký.

Vậy là bạn đã hoàn thành đăng ký tài khoản đầu tư cho vay tiền tại Vnvon. Bạn
hãy bắt đầu trải nghiệm các chuyên mục và cập nhật thêm thông tin.
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13. Bản quyền tác giả.
Để có được báo cáo này, chúng tôi đã rất nỗ lực trong việc nghiên cứu, tìm
hiểu, thực hiện trải nghiệm đầu tư cho vay ngang hàng tại nền tảng VNVON.
Báo cáo này chỉ dành cho các thành viên Premium tại Lender.vn hoặc được
bán trên Blog TienCuaToi.vn và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật báo cáo này
hàng tháng nếu có thay đổi.
Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh rằng, báo cáo này thuộc quyền sở hữu của
Lender.vn. Chúng tôi hy vọng rằng khi chia sẻ tài liệu này với thành viên khác thì
bạn hãy giúp chúng tôi mời thành viên vào đăng ký tài khoản Premium trên
Lender.vn để được hưởng các quyền lợi ưu đãi đầy đủ và cập nhật nhất. Chúng tôi
hy vọng sẽ nhận được sự tôn trọng cao nhất của bạn cho những nỗ lực cố gắng không
ngừng nghỉ của chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn Quý nhà đầu tư.
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