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Vụ Nghiệp vụ Khu vực Tư nhân (PSOD) của Ngân hàng Phát triển Châu Á giúp thúc 
đẩy, cơ cấu và cung cấp tài chính cho các công ty do tư nhân nắm giữ hoặc do nhà 
nước bảo trợ trong hàng loạt lĩnh vực ngành nghề trên khắp Châu Á đang phát triển. 
Trọng tâm là các giao dịch khả thi về mặt thương mại, giúp tạo ra nguồn lợi tài chính 
hấp dẫn đồng thời cũng đem lại những kết quả cam kết hiện thực hóa sứ mệnh chung 
của ADB là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều và bền vững với môi trường.

Ưu điểm của PSOD: Giá trị gia tăng của chúng tôi

Mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược rộng khắp với những chuyên 
gia thị trường hàng đầu, các thể chế tài chính, viện nghiên cứu và xã hội 
dân sự đã hình thành nên 50 năm thành công trong hỗ trợ phát triển của 
ADB trong các bối cảnh hoạt động khác nhau

Cách tiếp cận cung cấp dịch vụ đa diện, không chỉ bao gồm tài chính 
mà còn cả vốn tri thức và các nguồn lực độc quyền khác

Tài trợ giảm thiểu rủi ro thông qua phân tích tín dụng kỹ lưỡng, giảm 
nhẹ và quản lý rủi ro trọng điểm, mang lại lợi nhuận ở mức hấp dẫn sau 
khi điều chỉnh rủi ro

Sự hiện diện của tổ chức và nhân sự ở 31 văn phòng quốc gia, tiểu 
vùng và khu vực trên khắp thế giới, cho phép duy trì mối quan hệ gần 
gũi hơn với khách hàng và tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng 
chiến lược quốc gia, quản trị dự án và quản lý rủi ro

Sự tín nhiệm của các chính phủ sở tại, nhà đầu tư tư nhân và các đơn vị 
phát triển dự án, dựa trên xếp hạng tín dụng AAA của ADB, uy tín về bảo 
lãnh thận trọng, và các chính sách an toàn đã được chứng minh

• Tài trợ cho các công ty, ngân hàng và dự án thuộc khu vực tư nhân trong các lĩnh 
vực cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính, năng lượng sạch, kinh doanh nông nghiệp và 
các ngành nghề then chốt khác thông qua các khoản vay và đầu tư cổ phần

• Huy động vốn từ bên thứ ba thông qua các sản phẩm tăng cường tín dụng, các 
hợp đồng chuyển giao rủi ro và huy động vốn của nhà tài trợ

• Đầu tư vào cổ phần tư nhân và các quỹ cấu trúc khác và thay mặt khách hàng 
quản lý vốn thể chế tại các quỹ này

• Tích cực quản lý danh mục đầu tư để bảo đảm hiệu quả tài chính mạnh mẽ, tác 
động phát triển lớn mạnh, và tuân thủ chặt chẽ các chính sách bảo đảm về môi 
trường, xã hội và quản trị

Chúng tôi làm gì

Chúng tôi là ai

Đội ngũ chuyên gia về ngân hàng và chuyên gia trong các lĩnh vực có 
trình độ cao từ khu vực tư nhân



Danh mục đầu tư hiện thời của PSOD phân theo lĩnh vực năm 2016 
(triệu USD) 

Danh mục đầu tư hiện thời của PSOD phân theo khu vực địa lý năm 2016  
(triệu USD)

Cơ sở hạ tầng
Tài trợ
Liên quan tới môi trường
Kinh doanh nông nghiệp
Các lĩnh vực khác

Đông Nam Á
Nam Á
Trung và Tây Á
Đông Á
Khu vực

Đồng tài trợ Gia tăng giá trị trực tiếp của PSOD năm 2016 
(triệu USD)

Tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2016
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$2.285,8 
25%

9,2  
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$2.749,0 
30%$1.857,7 

20%

$1.436,4
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$940,4 
10%

9,2  
tỷ USD

$3.076,1 
33%

$0,5
,02%

$298,7
3%

$1.905,4
21%

$3.988,7 
43%

Bảo lãnh $140,89

$5,6 
tỷ USD

Các khoản vay loại B $203

Khoản vay song song $3.245

Tài trợ Chuỗi cung cấp $101,33
Chuyển giao rủi ro $140,74

Chương trình Tài trợ thương mại $1.765,28

Các khoản đã được phê duyệt phân theo sản phẩm vay năm 2016 
(triệu USD)

2,5 tỷ USD

Cổ phần $76,5

Bảo lãnh $15,0 

Lưu ý: Ngoài ra, ADB đã phê duyệt các khoản vay bổ sung với tổng giá trị là 203 triệu USD.

Khoản vay $2.410,2



PSOD Activities in 2015

Khu vực
Các giải pháp lưu trữ năng lượng
Phát triển nghề làm vườn chất lượng cao
Công ty hữu hạn quốc tế đánh giá tín dụng vi mô
Quỹ Đầu tư Việt Nam – III

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Quản lý tài chính vi mô
CFPA
Chăn nuôi gia súc
bền vững và toàn diện
Quản lý nước thải
tổng hợp
Chăn nuôi bò sữa
bền vững và an toàn
đối với sản phẩm sữa

Mi-an-ma
Dự án giảm nhiệt thị trấn
và tái tạo đô thị Yangon
Cơ sở hạ tầng
tháp truyền thông

In-đô-nê-xi-a
Dự án năng lượng
địa nhiệt Muara Laboh
Mở rộng dự án
khí thiên nhiên hóa lỏng

Cam-pu-chia
Dự án năng lượng
mặt trời Cam-pu-chia

Thái Lan
Phân phối năng lượng mặt trời thương mại
Năng lượng mặt trời trên mái nhà
với mức giá ngang bằng trên lưới điện

Pa-ki-xtan
Ngân hàng Khushhali
Dự án Điện gió Triconboston

Giao dịch trọng tâm

Bản đồ này được phòng bản đồ của Ngân hàng Phát triển Châu Á xây dựng. Các đường biên giới, màu sắc, tên gọi và mọi thông tin khác thể hiện trên bản đồ này không hàm ý bất kỳ nhận định nào của Ngân hàng Phát triển 
Châu Á về vị thế pháp lý của bất kỳ vùng lãnh thổ nào, hay sự ủng hộ hoặc công nhận đối với các đường biên giới, màu sắc, tên gọi hay thông tin liên quan.

Các hoạt động của PSOD năm 2016

A-déc-bai-gian
Dự án mở rộng mỏ khí
thiên nhiên Shah Deniz

Ác-mê-ni-a
Ngân hàng FINCA
Ác-mê-ni-a

Ấn Độ
Dự án Au Financiers
Ngân hàng Induslnd
Các dịch vụ tài chính Janalakshmi
Phát triển Năng lượng mặt trời và Điện gió Mytrah
Năng lượng sạch tái sinh

Xri Lan-ca
Ngân hàng Quốc gia Hatton

Băng-la-đét
Ngân hàng Eastern

Thể chế tài chính
Cổ phần tư nhân
Kinh doanh nông nghiệp
Sử dụng năng lượng tái sinh/Hiệu quả
Năng lượng khác
Giao thông/Nước
Các lĩnh vực khác



Trọng tâm lĩnh vực của chúng tôi

Tài chính và thị trường vốn 
Cung cấp tiếp cận tốt hơn tới các 
dịch vụ tài chính có chất lượng 
cao hơn trên khắp các thị trường 
đang phát triển của Châu Á

Bảo vệ môi trường
Phát triển các nguồn 
năng lượng tái sinh và 
khuyến khích tiết kiệm 
năng lượng 

Kinh doanh nông nghiệp 
bền vững 
Thúc đẩy sản xuất, chế biến 
và phân phối lương thực 
thân thiện với môi trường 

Các khoản vay trực tiếp theo tỷ giá thị trường, các khoản vay 
loại B, và chia sẻ rủi ro không cấp vốn

Các khoản đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu phổ thông, cổ phần 
ưu đãi hoặc trái phiếu chuyển nhượng; đầu tư vào các quỹ cổ 
phần tư nhân 

Bảo hộ trước những rủi ro tín dụng và rủi ro chính trị 

CHO VAY

ĐẦU TƯ 
CỔ PHẦN

BẢO LÃNH

HỖ TRỢ 
KỸ THUÂT VÀ 

VỐN 
ƯU ĐÃI

Hỗ trợ hợp tác cho thực thi dự án, xây dựng năng lực thể chế, 
ổn định kinh tế và tăng trưởng đồng đều; tài trợ được cơ cấu và 
định giá hấp dẫn từ các nguồn của bên thứ ba cho các ngành 
nghề hoặc khu vực địa lý cụ thể

Cơ sở hạ tầng
Tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
và công bằng xã hội thông qua các 
cơ sở hạ tầng năng lượng, chất thải, 
nước, giao thông và viễn thông 

Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Giáo dục 
Xây dựng vốn con người thông 
qua mở rộng các dịch vụ giáo 
dục phổ thông và đại học

Y tế 
Hỗ trợ các nhà cung cấp 
dịch vụ y tế chất lượng 
cao với mức giá phù hợp 
thuộc khu vực tư nhân

Giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế đồng đều, bền vững, có trách nhiệm xã 
hội với khu vực tư nhân là động lực

Mục tiêu chính của chúng tôi



Ngân hàng Phát triển Châu Á

Tầm nhìn của ADB là một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương không còn nghèo khổ. 
Sứ mệnh của Ngân hàng là giúp các quốc gia thành viên đang phát triển giảm nghèo và 
nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Mặc dù đã có nhiều thành công trong 
khu vực, song đây vẫn là nơi sinh sống của phần lớn người nghèo trên thế giới. ADB 
cam kết giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế đồng đều, tăng trưởng bền vững với 
môi trường và hội nhập khu vực.

Có trụ sở chính tại Manila, ADB thuộc sở hữu của 67 nước thành viên, trong đó có 
48 thành viên thuộc khu vực. Các công cụ chính của ADB để giúp đỡ các nước thành 
viên đang phát triển là đối thoại chính sách, cho vay, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, viện trợ 
không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Tel +63 2 632 6540 
E-mail newbusiness@adb.org 

Ảnh: ADB.
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