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 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP  

 

 
 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt trong T9/2020 

Trong tháng 09/2020, tổng giá trị TPDN phát hành ra thị trường đạt 12.981 tỷ đồng, 
giảm 88,8% so với tháng trước; trong đó 10.522 tỷ đồng là TPDN phát hành riêng 
lẻ, còn lại 2.459 tỷ TPDN phát hành ra công chúng. Toàn bộ giá trị TP phát hành 
ra công chúng là từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. 

Giá trị TPDN riêng lẻ đăng ký phát hành trong tháng 9 giảm 80,6% so với tháng 8 

về 24.601 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành thành công đạt mức 42,8%. Những doanh 
nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công lớn nhất trong tháng 9 là: 
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (2.000 tỷ đồng), Ngân hàng NN&PTNT Việt 
Nam (2.000 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (2.000 tỷ đồng). 

Lũy kế 9 tháng, tổng giá trị TPDN phát hành thành công đạt 328.661 tỷ đồng, tăng 
72,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 

303.802 tỷ đồng, tăng 71,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Chúng tôi cho rằng thị trường TPDN hạ nhiệt trong tháng 9 là do: (1) Nghị định 
81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 đã thắt chặt các điều 
kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp như tiêu chuẩn đối với tổ chức phát hành, 
giới hạn số lượng nhà đầu tư, thêm điều kiện đối với các tổ chức tư vấn phát hành; 
(2) phần lớn các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành TPDN đã đẩy nhanh phát 

hành trái phiếu trong tháng 8 trước thời điểm Nghị Định 81/2020/NĐ-CP chính 
thức có hiệu lực khiến giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành tháng 8 
tăng đột biến 136,5% so với tháng trước lên tới 93.951 tỷ đồng, do đó bước sang 
tháng 9 số doanh nghiệp có nhu cầu phát hành TPDN đã giảm mạnh (Giá trị TPDN 
riêng lẻ đăng ký phát hành trong tháng 9 giảm 80,6% so với tháng 8).  

 

Cơ cấu TPDN phát hành riêng lẻ theo ngành 

Trong tháng 9, giá trị TPDN phát hành riêng lẻ của nhóm ngành Tài chính – Ngân 
hàng giảm 15,6% so với tháng trước, đạt 9.657 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91,8% 
tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Trong đó phần lớn thuộc các Ngân hàng với tổng 
giá trị phát hành thành công đạt gần 9.491 tỷ đồng, còn lại 166 tỷ đồng từ CTCP 

Chứng Khoán Everest thuộc phân ngành dịch vụ tài chính. 

Nhóm ngành Bất động sản ghi nhận giá trị phát hành thành công đạt 150 tỷ đồng, 
giảm tới 98,7% so với tháng trước, chiếm 1,4% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. 
Toàn bộ các đợt phát hành đến từ CTCP Đầu tư và phát triển Bình Định. 

Nhóm Tập đoàn đa ngành ghi nhận hoạt động phát hành TPDN giảm mạnh khi 
tổng giá trị phát hành giảm 96,3% so với tháng trước, đạt 340 tỷ đồng, chiếm 3,2% 

tổng giá trị TPDN phát hành riêng lẻ. Các đợt phát hành thuộc về CTCP Đầu tư 
IDJ Việt Nam (40 tỷ đồng) và CTCP Sam Holdings (300 tỷ đồng).  

Nhóm các ngành khác ghi nhận 375 tỷ đồng TPDN phát hành, giảm 94,2% so 
với tháng trước, chiếm 3,6% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Một số đợt phát hành 
lớn trong nhóm này bao gồm CTCP Đầu tư xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc (130 
tỷ đồng), CTCP May Thêu Giày An Phước (100 tỷ đồng).   

Lũy kế 9 tháng, nhóm Tài chính – Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với giá trị phát 
hành thành công là 79.795 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,3% tổng giá trị phát hành 
riêng lẻ. Đứng thứ 2 là nhóm ngành Bất động sản với giá trị phát hành đạt 59.226 

 Thị trường TPDN trong tháng 9 ghi nhận 31 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt 

12.981 tỷ đồng, trong đó TPDN riêng lẻ đạt 10.522 tỷ đồng, giảm 86,6% so với tháng 8 

(số liệu điều chỉnh).  

 Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 328.661 tỷ đồng, tăng 

72,3% so với cùng kỳ năm ngoái.  

 Lãi suất TPDN bình quân có xu hướng giảm trong tháng 9. 

Tháng 10 
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Hình 1: Giá trị TPDN phát hành riêng lẻ 

thành công (tỷ đồng) 

 

NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX 

 

 

Hình 2: Quy mô dư nợ thị trường trái 
phiếu (nghìn tỷ đồng) 

 
NGUỒN: VNDS RESEARCH, ADB 
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tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,5% tổng giá trị phát hành. Nhóm Tập đoàn đa ngành 
có giá trị phát hành đạt mức 21.111 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,9%. Các ngành còn 
lại đạt mức 143.671 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,3%. 

Hình 3: Giá trị TPDN phát hành riêng lẻ thành công những tháng gần đây (tỷ đồng) 

 
   NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX 

 

Xu hướng kỳ hạn & lãi suất 

Trong tháng 9, các doanh nghiệp có xu hướng phát hành tập trung ở các kỳ hạn 
ngắn và trung hạn, bao gồm 11 đợt phát hành kỳ hạn 3 năm (tổng giá trị phát hành 

đạt 4.555 tỷ đồng) và 6 đợt phát hành kỳ hạn 7 năm (tổng giá trị phát hành đạt 
2.893 tỷ đồng). 

 Tài chính – Ngân hàng: tháng 9 có 20 đợt phát hành, tập trung ở kỳ hạn 3 
năm trở lên. Lãi suất của nhóm Tài chính – Ngân hàng trong tháng này dao 
động trong khoảng từ 6,0% đến 6,8%. Trong đó cao nhất là Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn – Hà Nội (6,8%). Lãi suất thấp nhất thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam (6,0%). Lãi suất bình quân của nhóm Tài chính – 
Ngân hàng trong tháng 9 đạt mức 6,3%, thấp hơn 138 điểm cơ bản so với 
tháng 8. 

 Bất động sản: tháng 9 chỉ có 1 đợt phát hành thuộc CTCP Đầu tư và phát 

triển Bình Định (150 tỷ đồng) ở kỳ hạn 5 năm. Lãi suất phát hành không được 
công bố. 

 Tập đoàn đa ngành: nhóm Tập đoàn đa ngành phát hành 3 đợt trong tháng 
9 ở kỳ hạn 2 và 3 năm. CTCP Tập đoàn IDJ phát hành 40 tỷ đồng trái phiếu 
với lãi suất 13,0%/năm, trong khi CTCP Sams Holding phát hành thành công 
300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10,5%. Lãi suất trung bình nhóm Tập đoàn 

đa ngành ở mức 12,2%, cao hơn 220 điểm cơ bản so với tháng 8. 

 Nhóm ngành khác: tháng 9 có 5 đợt phát hành, chủ yếu ở các kỳ hạn 3 và 5 
năm, với mức lãi suất bình quân đạt 10,5%, không đổi so với tháng 8. 

Nhìn chung, lãi suất TPDN bình quân của các đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 
9 năm 2020 đang ở mức 8,8%; thấp hơn khoảng 70 điểm cơ bản so với tháng 8.  

  

Thuật ngữ viết tắt: 

TPDN: Trái phiếu doanh nghiệp 

NH TMCP: Ngân hàng Thương mại cổ phần 

CTCP: Công ty cổ phần 

Công ty TNHH:  Công ty trách nhiệm hữu hạn 

NHNN: Ngân Hàng Nhà Nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ba.N/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 
a 

 

 

VNDIRECT Research 

www.vndirect.com.vn  3 

Hình 4: Xu hướng kỳ hạn và lãi suất trong tháng 9 năm 2020 

 
   NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX, FIINPRO 

 

  

file:///C:/Users/Ba.N/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 
a 

 

 

VNDIRECT Research 

www.vndirect.com.vn  4 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 

Hình 5: Cơ cấu TPDN phát hành theo ngành trong tháng 9/2020  Hình 6: Cơ cấu TPDN phát hành theo ngành trong 9 tháng đầu 
năm 2020 

 

 

   
Hình 7: Xu hướng kỳ hạn TPDN phát hành trong tháng 9/2020 (năm)  Hình 8: Kỳ hạn trung bình TPDN phát hành trong 9 tháng đầu 

năm 2020 (năm) 

 

 

 
Hình 9: Xu hướng lãi suất TPDN phát hành trong tháng 9/2020 (%)  Hình 10: Diễn biến lãi suất TPDN phát hành trong 9 tháng đầu 

năm 2020 (%) 

 

 

 
 

     NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX, FIINPRO 
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CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TPDN THÀNH CÔNG ĐÁNG CHÚ Ý 

Hình 11: Top các đợt phát hành TPDN có lãi suất cao nhất tháng 9  

STT Tên TCPH 
Tổng giá trị 

(tỷ đồng) 

Kỳ hạn 

(năm) 
Lãi suất (%) Ghi chú 

1 
CTCP Đầu tư IDJ Việt 
Nam 

20 3 13,0% Trái phiếu đi kèm quyền mua lại trước hạn 

2 
CTCP Đầu tư IDJ Việt 
Nam 

20 3 13,0% Trái phiếu đi kèm quyền mua lại trước hạn 

3 CTCP SAM Holding 300 2 11,0% Trái phiếu đi kèm quyền mua lại trước hạn 

 

   NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX, FIINPRO 

 

Hình 12: Top các đợt phát hành TPDN có khối lượng lớn nhất tháng 9 
 

STT Tên TCPH 
Tổng giá trị 

(tỷ đồng) 
Kỳ hạn 

(năm) 
Lãi suất (%) Ghi chú 

1 
Ngân hàng TMCP 
Phương Đông 

2.000 3  TPDN bao gồm quyền mua lại trước hạn 

2 
Ngân hàng TMCP Quốc 

Tế Việt Nam 
1.500 3   

3 
Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn - Hà Nội 

1.000 3  TPDN bao gồm quyền mua lại trước hạn 

4 
Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn - Hà Nội 
1.000 2  TPDN bao gồm quyền mua lại trước hạn 

5 
Ngân hàng TMCP Liên 
Việt 

1.000 3  TPDN bao gồm quyền mua lại trước hạn 

   NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX 

 

Hình 13: Top các đợt phát hành TPDN có lãi suất cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2020 

STT Tên TCPH 
Tổng giá trị 

(tỷ đồng) 
Kỳ hạn 

(năm) 
Lãi suất (%) Ghi chú 

1 
CTCP Phát triển Bất 

động sản Phát Đạt  
110 1 13,0% Trái phiếu đi kèm quyền mua lại trước hạn;  

2 
CTCP Đầu tư Thương 
Mại Bất động sản An 
Dương Thảo Điền 

25 3 13,0% Trái phiếu đi kèm quyền mua lại trước hạn và hoán đổi 

3 
CTCP Quan hệ Quốc tế 
- Đầu tư Sản xuất 

50 1 13,0% 
Trái phiếu đi kèm TSĐB bằng cổ phần/vốn góp; quyền mua lại 
trước hạn 

4 
CTCP Đầu tư IDJ Việt 
Nam 

20 3 13,0%   

5 
CTCP Thủy Điện Nậm 

La 
100 3,5 13,0% Trái phiếu đi kèm quyền tài sản; quyền bán lại trước hạn 

 

   NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX, FIINPRO 
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PHỤ LỤC: THỐNG KÊ CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH TPDN RIÊNG LẺ THÀNH CÔNG TRONG THÁNG 9/2020 
 

TCPH 

Tổng 

GTPH 
(tỷ 

VND) 

Tổng 

GTPH 
thành công 

(tỷ VND) 

Loại lãi 
suất 

Lãi suất 
(%) 

Biên 
độ (%) 

Kỳ 
hạn 

(năm) 

Ngày phát 
hành 

Nhà đầu tư 
tổ chức 

Nhà đầu 
tư cá 

nhân 

I. Bất động sản 

CTCP Đầu tư và phát triển 

Bình Định 
150 150 Cố định   5 22/09/2020   

II. Tập đoàn đa ngành 
  

 
       

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 20 20 Cố định 13,0%  3 21/09/2020   

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 20 20 Cố định 13,0%  3 07/09/2020   

CTCP SAM Holding 300 300 Cố định 11,0%  2 08/09/2020   

III. Dịch vụ tài chính          

CTCP Chứng Khoán Everest 177 166,2 Cố định   1 04/09/2020   

IV. Ngân hàng          

Ngân hàng Nông Nghiệp và 
PTNT Việt Nam 

2.000 2.000 Cố định   7 24/09/2020   

Ngân hàng TMCP Quốc Tế 

Việt Nam 
1.500 1.500 Cố định   3 24/09/2020   

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - 
Hà Nội 

1.000 1.000 Cố định 6,8%  3 10/09/2020   

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - 

Hà Nội 
1.000 1.000 Cố định 6,8%  2 29/09/2020   

Ngân hàng TMCP Liên Việt 1.000 1.000 Cố định   3 07/09/2020   

Ngân hàng TMCP Liên Việt 500 500    3 01/09/2020   

Ngân hàng TMCP Quốc Tế 
Việt Nam 

500 500    3 21/09/2020   

Ngân hàng Thương mại Cổ 
Phần Nam Á 

500 500 Cố định   3 15/09/2020   

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) 

307 307 Thả nổi 6,0% 0,6% 7 29/09/2020   

Ngân hàng Thương mại Cổ 
Phần Nam Á 

300 300 Cố định   3 21/09/2020   

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) 

250 250 Thả nổi 6,0% 0,9% 7 17/09/2020   

Ngân hàng Thương Mại Cổ 
phần Đông Nam Á 

177 177 Cố định   7 16/09/2020   

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) 

162 162 Thả nổi 6,0% 1,0% 8 17/09/2020   

Ngân hàng TMCP Tiên Phong 90,4 90,4 Cố định   7 10/09/2020   

Ngân hàng TMCP Tiên Phong 69 69 Cố định   7 24/09/2020   

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) 

58 58 Cố định   8 29/09/2020   

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam (BIDV) 
50 50 Cố định   15 24/09/2020   

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) 

21 21 Cố định   10 29/09/2020   

Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam (BIDV) 
6 6 Cố định   10 17/09/2020   

V. Sản xuất          

CTCP Dược Liệu Việt Nam 60 60 Cố định     3 10/09/2020     

CTCP Sản Xuất Thép Úc SSE 60 60 Cố định 10,5%   3 22/09/2020     

VI. Xây dựng          

CTCP Đầu tư xây dựng 
Thành Công Vĩnh Phúc 

 130 Cố định   3 18/09/2020   

VIII. Khác          

CTCP May Thêu Giày An 
Phước 

 100 Khác   5 08/09/2020   
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   NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX, FIINPRO 
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch phần 
trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu rõ trong 

báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 

báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao 
dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, 
thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ 
chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà đầu 

tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu 
cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía 
cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT 
không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo 

này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên 
các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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