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• Các doanh nghiệp phát hành 792 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong năm 2021, tăng 72% so với 2020.  

• Trong Quý 1/2022, có 61,9 nghìn TPDN được phát hành, tăng 34% so với cùng kỳ nhưng giảm 74% so với Quý 
4/2021. Tác động của các sự kiện gần đây liên quan đến trái phiếu của nhóm DN bất động sản đã bắt đầu thể 
hiện rõ từ nửa cuối Quý 1.  

• Hoạt động mua lại được các doanh nghiệp thực hiện với khối lượng lớn.  

• Trái phiếu phát hành ra công chúng được đẩy mạnh trong Quý 1 với nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất. 
Lãi suất phát hành dao động từ 7,4% - 11,5%. 

• Kỳ hạn phát hành bình quân trong Q1/2022 giảm mạnh so với 2021, chủ yếu do nhóm bất động sản phát hành 
ở kỳ hạn dưới 3 năm. Nhóm ngân hàng là nhóm có kỳ hạn phát hành dài nhất (5,4 năm). 

• Các doanh nghiệp bất động sản không niêm yết chiếm tỷ trọng cao trong tổng KLPH Quý 1 (hơn 50%). 

Cập nhật dữ liệu thị trường năm 2021 

Sau báo cáo thị trường TPDN Việt Nam năm 2021 (xem báo cáo chi tiết tại đây), thông tin các đợt phát hành trái phiếu 
2021 vẫn tiếp tục được HNX công bố. Có thêm khoảng 70 nghìn tỷ đồng trái phiếu, trải đều từ ngành ngân hàng, bất 
động sản, năng lượng được phát hành vào những ngày cuối năm 2021 và mới công bố thông tin gần đây. Tổng hợp 
lại, trong năm 2021, tổng khối lượng TPDN phát hành là 791,8 nghìn tỷ đồng, tăng 70,7% so với năm 2020. Các 
doanh nghiệp bất động sản phát hành 357 nghìn tỷ đồng – chiếm tỷ trọng lớn nhất (44,8%); tiếp theo là nhóm ngân 
hàng phát hành 229,2 nghìn tỷ đồng (28,8%); năng lượng và khoáng sản phát hành 44,7 nghìn tỷ đồng (5,6%); định 
chế tài chính khác phát hành 31,4 nghìn tỷ đồng (3,9%); phát triển hạ tầng phát hành 30,2 nghìn tỷ đồng (3,8%); còn 
lại là các doanh nghiệp khác.  

62% lượng trái phiếu phát hành ở kỳ hạn ngắn 1-3 năm (chủ yếu ở nhóm bất động sản và định chế tài chính) trong 
khi nhóm ngân hàng và năng lượng tập trung phát hành ở các kỳ hạn dài hơn. Kỳ hạn phát hành bình quân trong năm 
2021 là 3,8 năm, với lãi suất trung bình là 7,8%. Lãi suất bình quân cao nhất vẫn được ghi nhận ở nhóm bất động sản 
(10,4%) và thấp nhất ở nhóm ngân hàng (4,3%).  

Lượng TPDN phát hành trong năm 2021 chủ yếu là phát hành riêng lẻ trong nước, chiếm tới 90,5% tổng lượng phát 
hành. Bên cạnh đó, lượng phát hành ra công chúng đạt 33,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 4,4% tổng lượng phát hành) và 
phát hành trái phiếu quốc tế đạt 1,74 tỷ USD, tương đương hơn 40 nghìn tỷ đồng.  

Với lượng trái phiếu đáo hạn trong năm 2021 ước tính là 152 nghìn tỷ đồng, tổng lượng TP phát hành ròng trong năm 
2021 là 650 nghìn tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2020. Tổng lượng TPDN lưu hành tại cuối 2021 ước tính khoảng 1,5 
triệu tỷ đồng, tương đương 18,3% GDP.  
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Cơ cấu phát hành TPDN năm 2021 (%) Lượng trái phiếu phát hành mới và đáo hạn theo năm (nghìn tỷ đồng) 

 
 

Nguồn: HNX, SSI tổng hợp Nguồn: VBMA, HNX, SSI ước tính 

Thị trường sơ cấp giảm nhiệt trong Q1/2022 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp về cơ bản vẫn được vận hành tương đối bình thường trong Quý 1/2022. Tuy nhiên 
sau các động thái có phần cứng rắn từ Chính phủ trong việc lập lại trật tự và tăng cường tính minh bạch, công khai thì 
hiện nay các doanh nghiệp hiện đang trì hoãn kế hoạch phát hành nhằm chờ đợi hướng dẫn cụ thể hơn từ Chính phủ. 

Tổng lượng trái phiếu phát hành (tính cả riêng lẻ và phát hành ra công chúng) đạt 61,9 nghìn tỷ đồng, tăng 34% so 
với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng khối lượng phát hành trong Quý 1/2021 là tương đối thấp khi 
các doanh nghiệp điều chỉnh phương án phát hành nhằm phù hợp với các văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 
1/1/2021 như Luật Chứng khoán 2019 hay Nghị định 153/2020 và Nghị định 155/2020.  

Nếu so sánh theo Quý, lượng phát hành trong Quý 1 đã giảm hơn 74% so với Quý 4/2021, cho thấy hoạt động trên 
thị trường sơ cấp đã kém sôi động hơn. Trên thực tế, các doanh nghiệp bất động sản vẫn tích cực đẩy mạnh phát 
hành TPDN trong Quý 1 với tổng khối lượng là 38,2 nghìn tỷ đồng (chiếm tới 62% tổng lượng phát hành) và tập trung 
chủ yếu trong tháng 1 và 3 (trước khi xảy ra sự kiện Tân Hoàng Minh). Sang tháng 4, lượng TPDN do doanh nghiệp 
BĐS phát hành đã giảm mạnh, khi chỉ ghi nhận 820 tỷ TP phát hành (so với mức bình quân theo tháng trong năm 
2021 là 26 nghìn tỷ đồng). Trong khi đó, các NHTM thường chưa đẩy mạnh phát hành TP trong Quý 1 nên chỉ ghi 
nhận phát hành mới 9,7 nghìn tỷ đồng, và tăng tốc phát hành trở lại trong tháng 4 (18,6 nghìn tỷ đồng). 

Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng được các doanh nghiệp thực hiện với khối lượng lớn. Trong 3 tháng đầu 
năm 2022, khối lượng mua lại trước hạn là 12,8 nghìn tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 4/2022, tổng khối lượng trái phiếu 
đã mua lại trước hạn là 24,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt khối lượng trái phiếu được 
mua lại trong tháng 4 là 11,9 nghìn tỷ đồng, tương đương khối lượng mua lại trong cả quý I.  

Nhìn chung, tác động tiêu cực của các sự kiện gần đây đã được nhìn thấy tương đối rõ ràng khi các đợt phát hành TP, 
bao gồm cả riêng lẻ và phát hành ra công chúng chủ yếu được quan sát thấy trong tháng 1 (chiếm 51,8% tổng lượng 
phát hành). Hầu hết các doanh nghiệp phát hành TP trong 2 tháng trở lại đây là hoặc là những doanh nghiệp niêm yết 
lớn hoặc là các tổ chức tín dụng và định chế tài chính, vốn đã chịu sự quản lý chặt chẽ từ Ủy Ban Chứng khoán và 
NHNN.  
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Kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2021, các thông tin về các đợt phát hành TP riêng lẻ theo Nghị Định 153/2020 sẽ được 
công bố theo mẫu của Phụ lục III trong Quyết định số 14/2021/QĐ-SGDVN. Do vậy, các thông tin được đính kèm 
trước đó (theo Phụ lục II Thông tư 122/2020) như lãi suất phát hành, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành, trái chủ 
và đơn vị thu xếp cho lô trái phiếu không được các doanh nghiệp phát hành công bố chi tiết trên trang thông tin của 
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và do vậy chúng tôi sẽ chỉ đưa ra những phân tích sơ bộ nhất trong báo cáo này.  

Khối lượng phát hành TPDN theo Quý (nghìn tỷ đồng) Cơ cấu phát hành theo loại hình TP (%) 

  

Nguồn: HNX, SSI tổng hợp Nguồn: HNX, SSI tổng hợp 

Tỷ trọng phát hành trái phiếu ra công chúng tăng khá 

Tổng lượng phát hành ra công chúng trong Quý 1 ghi nhận là 7,7 nghìn tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) và chiếm 
11,9% tổng phát hành. Trong đó, một số DN niêm yết trước đó phát hành riêng lẻ đã nhanh chóng chuyển dịch sang 
phát hành ra công chúng (như BID, LPB, BCG, NVL, VND). Trong các đợt phát hành ra công chúng, 57.6% khối lượng 
phát hành ra công chúng được thực hiện vào tháng 1/2022 và nhóm các Ngân hàng thương mại chiếm gần 50% khối 
lượng phát hành. Lãi suất phát hành thường là thả nổi dựa trên lãi suất tham chiếu của các NHTMCPNN, với mức cao 
nhất thuộc về CTCP Bamboo Capital (11.5%) và thấp nhất là LPB (7,4%). Kỳ hạn phát hành dao động từ 18 – 92 
tháng.  

Nhóm các doanh nghiệp phát hành TP ra công chúng trong Quý 1/2022 

 Ngành Ngày phát hành 
Tổng KLPH 

(Tỷ đồng) 

Kỳ hạn phát hành 
bình quân 

(Tháng) 

Lãi suất phát 
 hành bình quân 

(%) 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngân hàng 25/01/2022 2.209,4 92 N/A 
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng 28/02/2022 1.695,4 86 7,4% 
CTCP Chứng Khoán VNDIRECT Chứng khoán 07/03/2022 1.000 26,4 8,2% 
CTCP CMC Khác 10/02/2022 500 43,2 10,4% 
CTCP Bamboo Capital BĐS 20/01/2022 500 60 11,5% 
CTCP Xây Dựng Coteccons Xây dựng 12/01/2022 500 36 9,5% 
CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va BĐS 20/01/2022 1.300 18 9,5% 
CTCP Du Lịch Thành Thành Công Khác 04/01/2022 500 36 9,5% 

Nguồn: SSC, SSI tổng hợp 
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Kỳ hạn bình quân của TPDN giảm trong Quý 1/2022 

Kỳ hạn bình quân của TPDN phát hành trong Quý 1/2022 giảm xuống 3,2 năm từ mức trung bình 3,9 năm của 2021 
chủ yếu là do trái phiếu của nhóm Bất động sản có kỳ hạn bình quân ngắn hơn nhiều so với trung bình năm 2021 (2,4 
năm so với mức 3,6 năm của 2021). Nhóm ngân hàng là nhóm có kỳ hạn dài nhất, với mức bình quân là 5,2 năm (so 
với 4,2 năm trong 2021).  

Hầu hết trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong Q1/2022 có kỳ hạn từ 1 đến 3 năm, chiếm khoảng 77% khối lượng 
phát hành, trái phiếu kỳ hạn từ hơn 3 năm đến 5 năm chiếm 9,3% và 6% và còn lại là trái phiếu có kỳ hạn trên 5 năm. 

Trái phiếu bất động sản được tăng cường phát hành trong Quý 1  

Các doanh nghiệp BĐS nhanh chóng đẩy mạnh phát hành TPDN riêng lẻ trong Quý 1, trước khi Thông tư 16/2021 có 
hiệu lực vào 16/1/2022, siết chặt việc quản lý các ngân hàng mua TPDN có mục đích góp vốn. Cụ thể, có 31 doanh 
nghiệp BĐS phát hành tổng cộng 38,2 nghìn tỷ đồng trong Quý 1, chiếm 62% tổng lượng TPDN phát hành và tăng 
31,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trên thực tế, nhiều công ty BĐS phát hành TPDN riêng lẻ là thành viên trong hệ sinh 
thái của tập đoàn bất động sản lớn và chưa niêm yết, nên ngay sau khi Thông tư 16/2021 được công bố (cuối tháng 
11/2021), các doanh nghiệp này đã tích cực đẩy mạnh phát hành riêng lẻ trong tháng 12/2021 và tháng 1/2022.  

Tuy nhiên, sau việc hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu của nhóm doanh nghiệp của Tân Hoàng Minh bị hủy bỏ, các doanh 
nghiệp phát hành cũng như nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với hình thức huy động vốn thông qua phát hành trái 
phiếu. Trên thực tế, các doanh nghiệp BĐS trong tháng 4 chỉ phát hành 820 tỷ đồng, giảm mạnh so với các tháng 
trước đó là bằng chứng cụ thể. 

  Lượng phát hành TP BĐS theo tháng (nghìn tỷ đồng) Kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu (năm) 

  

Nguồn: HNX, SSI tổng hợp Nguồn: HNX, SSI ước tính 
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Nhóm các doanh nghiệp BĐS lớn trong Quý 1 năm 2022 

Tên Tổng KLPH (tỷ đồng) Kỳ hạn phát hành bình quân (tháng) 
 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Eagle Side 3.610 12 
 Công ty Cổ phần Air Link 3.410 18 
 Công ty Cổ phần Xây dựng Kiên Hưng Thịnh 2.990 18 
 Công ty cổ phần WorldWide Capital 2.950 18 
 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tường Khải 3.930 12 
 Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Trường Phú 3.810 12 
 Công ty Cổ phần Đầu tư Vast King 2.260 36 
 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment 2.000 84 
 Công ty Cổ Phần Phát Triển Đất Việt 1.600 36 
 Công ty TNHH Đâu tư và Phát triển Bất động sản 
Nice Star 

1.500 48 

 CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương 1.195 55 
 Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Nova Saigon Royal 1.000 18 

Nguồn: HNX, SSI tổng hợp 

Doanh nghiệp bất động sản không niêm yết chiếm tỷ trọng lớn trong Q1/2022 

Tỷ trọng khối lượng TPDN phát hành bởi doanh nghiệp niêm yết chỉ chiếm 36,6% trong tổng số KLTP phát hành trong 
kì, giảm so với mức trung bình 45% trong năm 2021. Xu hướng được quan sát tương đối rõ nét trong giai đoạn phát 
triển mạnh của thị trường TPDN trong 3 năm trở lại đây là tỷ trọng các doanh nghiệp BĐS chưa niêm yết tham gia hoạt 
động huy động vốn trên thị trường trái phiếu là tương đối cao so với các ngành khác. Trong năm 2021, tổng giá trị 
phát hành của các doanh nghiệp BĐS niêm yết chỉ khoảng 94,6 nghìn tỷ đồng, tức chiếm khoảng 26,5% tổng TPDN 
BĐS phát hành. Trong số những doanh nghiệp không niêm yết, các doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ trọng lớn khi 
tổng khối lượng phát hành lên tới 33,5 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 50% tổng KLPH trong Quý 1.  

Trên thực tế, việc huy động vốn thông qua kênh trái phiếu cũng giúp các doanh nghiệp BĐS chủ động hơn cho nguồn 
vốn vay trung và dài hạn với khối lượng lớn, đặc biệt phù hợp trong giai đoạn đầu của phát triển dự án bất động sản. 
So với phương thức truyền thống là tín dụng từ NHTM, phát hành trái phiếu mang lại cho DN nhiều ưu điểm như không 
cần thế chấp tài sản và được chủ động trong việc sử dụng số tiền huy động mà không có sự giám sát của ngân hàng. 
Trong khi đó, điều kiện và thủ tục vay vốn qua ngân hàng phức tạp hơn và khoản vay có giới hạn nhất định do các 
quy định kiểm soát chặt chẽ hơn từ NHNN (hệ số rủi ro cho vay bất động sản tăng, tỷ lệ LDR, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho 
vay trung dài hạn giảm). 

 KLDNNY phát hành TP BĐS và tỷ trọng (nghìn tỷ đồng, %) 

 
Nguồn: HNX, SSI tổng hợp 
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Dự báo thị trường TPDN trong năm 2022 

Lợi suất TPDN đã tạo đáy trong năm 2021 và sẽ nhích tăng trong năm 2022.  

Mặt bằng lãi suất tiền gửi được kỳ vọng nhích tăng và nhờ vậy lợi suất TPDN cũng sẽ tăng theo khi mà hơn 70% TPDN 
phát hành có lãi suất thả nổi. Bên cạnh đó, xu hướng tăng lãi suất điều hành của các NHTW lớn và áp lực lạm phát 
trên thế giới có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, làm tăng kỳ vọng lãi suất với các đợt phát hành trái phiếu mới. Đó 
là chưa kể đến việc nhà đầu tư sẽ phải tính lại mức độ rủi ro của ngành BĐS trong năm 2022. 

Nhu cầu phát hành TPDN vẫn ở mức tốt 

Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng, môi trường lãi suất trong năm 2022 được kỳ vọng vẫn tích cực khi chính sách tiền tệ 
của Việt Nam có độ trễ so với các NHTW lớn trên thế giới, cũng như Chính phủ nhấn mạnh 2022 và 2023 là hai năm 
hồi phục, do vậy áp lực lên chi phí tài chính khi phát hành TPDN là chưa nhiều. Mặt khác, số TPDN đáo hạn trong 2 
năm 2022-2023 ước khoảng 540 nghìn tỷ đồng, và chiếm khoảng 36% lượng TPDN lưu hành, dẫn đến nhu cầu phát 
hành để đảm bảo vòng quay vốn của các doanh nghiệp khá cao. Cùng với đó, hoạt động sản xuất kinh doanh được 
kỳ vọng sẽ sôi động hơn 2021 khi nền kinh tế đang mở cửa trở lại sau đại dịch. Do vậy, nhu cầu phát hành TPDN dự 
kiến vẫn rất dồi dào.  

Những thay đổi về quy định pháp lý tác động mạnh đến thị trường 

Bộ Tài Chính đang lấy ý kiến từ các chuyên gia về dự thảo sửa đổi lần thứ 5, bổ sung Nghị định 153 và thu hút nhiều 
sự chú ý trên thị trường, với nhiều quy định chặt chẽ khiến doanh nghiệp khó tiếp cận hơn đến kênh phát hành trái 
phiếu riêng lẻ. Cụ thể, ngoài việc quy định chi tiết hơn và chặt chẽ hơn về trách nhiệm công bố thông tin, hoạt động 
lưu ký tập trung, điều kiện đăng ký/ thay đổi/ hủy bỏ giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán để phát triển thị trường 
thứ cấp; dự thảo còn đưa ra một số điểm sửa đổi bổ sung quan trọng, có thể tác động mạnh đến thị trường TPDN. Cụ 
thể bổ sung các yêu cầu sau: 

• Doanh nghiệp không được phát hành trái phiếu để góp vốn dưới mọi hình thức, mua cổ phần, mua trái phiếu của 
doanh nghiệp khác, hoặc cho doanh nghiệp khác vay vốn. 

• Doanh nghiệp phát hành phải mua lại trái phiếu trước hạn khi có yêu cầu, trong trường hợp vi phạm không thể 
khắc phục được. 

• Các điều kiện về tỷ lệ an toàn tài chính: (1) tổng dư nợ của tất cả các loại trái phiếu không được vượt quá 3 lần 
vốn chủ sở hữu (Nghị định 81/2020 quy định 5 lần và sau đó nghị đính 153/2020 đã bỏ); (2) có kết quả kinh 
doanh của năm trước liền kề có lãi (khôi phục lại quy định từ Nghị định 90/2011/NĐ-CP) và không có lỗ lũy kế; 
(3) có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán đối với phần dư nợ trái phiếu lớn hơn vốn chủ sở hữu; 

• Điều kiện chặt chẽ hơn về nhà đầu tư chuyên nghiệp, cũng như yêu cầu chỉ được mua trái phiếu riêng lẻ do công 
ty đại chúng phát hành có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán, trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.  

Nhìn chung, bản dự thảo sửa đổi số 5 đề cao tính minh bạch và chống lại các rủi ro gian lận trong quá trình phát 
hành trái phiếu tuy nhiên bản chất hoạt động của thị trường TPDN vẫn phải dựa trên nguyên tắc lợi nhuận – rủi ro 
đem lại. Các quy định như trong dự thảo sửa đổi số 5 gsẽ khiến cho kênh huy động vốn bằng phát hành trái phiếu 
riêng lẻ khó khăn hơn trước. 
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Thị trường TPDN sẽ kém sôi động hơn ít nhất trong Quý 2 trước khi có các chính sách rõ ràng hơn từ Chính phủ 

Sự kiện Tân Hoàng Minh và các động thái siết chặt của Chính phủ trên thị trường TPDN riêng lẻ trong thời gian qua có 
đã tác động cả doanh nghiệp phát hành và tâm lý nhà đầu tư . Khối lượng doanh nghiệp bất động sản phát hành trái 
phiếu riêng lẻ giảm mạnh trong tháng 4. Trên thực tế, thị trường TPDN cần được xây dựng như là sản phẩm của thị 
trường vốn dù đặc thù có tính trung dài hạn. Chính phủ mục tiêu vẫn đang định hướng phát triển thị trường vốn, giảm 
sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào tín dụng ngân hàng do vậy việc phát triển thị trường TPDN riêng lẻ là cần thiết. 
Tính đến cuối năm 2021, quy mô của thị trường TPDN vào khoảng 18% GDP, thấp hơn so với mục tiêu của Chính phủ 
là dư nợ thị trường TPDN đạt khoảng 20% GDP vào năm 2025. Các động thái gần đây của Chính phủ nên được nhìn 
nhận là cách để có thể thanh lọc thị trường tốt hơn, hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp yếu kém, chống gian 
lận và tạo môi trường tích cực cho các các doanh nghiệp tốt tham gia thị trường.  

Bên cạnh đó, đối với các nhà đầu tư cá nhân, cần phải nhấn mạnh rằng bản chất vận hành của thị trường TPDN là thị 
trường vốn, nghĩa là có rủi ro và lợi nhuận (lợi suất trái phiếu)  được định giá trên cơ sở rủi ro. Do vây, điều quan quan 
trọng là có các cơ chế để tăng cường tính minh bạch hóa của thị trường để giúp nhà đầu tư có thể đánh giá tốt hơn 
những rủi ro có thể gặp phải. Trước mắt, những điều có thể làm ngay, dựa trên các quy định sẵn có, bao gồm việc rút 
ngắn thời gian cấp phép cho việc phát hành ra công chúng, để doanh nghiệp không còn phải quá phụ thuộc vào phát 
hành riêng lẻ. Ngoài ra  chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở GDCK cần được cung cấp thêm các 
thông tin như mục đích phát hành, lãi suất phát hành, các đơn vị trung gian tham gia vào hoạt động phát hành thay vì 
chỉ có những thông tin cơ bản như khối lượng và kỳ hạn như hiện tại. Kế hoạch triển khai Sàn giao dịch TPDN cần 
được nhanh chóng tiến hành nhằm yêu cầu các doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin một cách chuẩn hóa và dễ 
dàng tiếp cận đến nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Chính phủ tạo điều kiện nhằm có thể điều hướng luồng vốn thông qua 
các tổ chức trung gian (Quỹ đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp,…). Phát triển thị trường xếp hạng tín nhiệm cũng là một 
yếu tố cần được xem xét, giúp thị trường có thêm nhiều thông tin hơn.   
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CAM KẾT PHÂN TÍCH 

Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân đối với chứng 
khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến khuyến nghị cụ thể 
hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.  

KHUYẾN NGHỊ 

Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 

Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là đáng tin cậy, tuy 
nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa công bố nào. Các ý kiến thể hiện 
trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi được biết, và theo ý kiến cá nhân của chúng tôi là 
hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không cần thông báo. Báo cáo này 
không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các công ty con và/ hoặc các chuyên viên, 
giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các công ty được đề cập trong báo cáo này và có 
thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.  

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt 
hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, tuyên bố, dự báo, và dự đoán nào 
trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Vĩ mô  Phân tích cổ phiếu KHCN  Chiến lược thị trường 
Phạm Lưu Hưng  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Lý Thu Ngà 
Phó Giám đốc  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp 
hungpl@ssi.com.vn 

 thanhntk@ssi.com.vn  nganlt@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8711  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051 
     
Thái Thị Việt Trinh  Lê Huyền Trang  Nguyễn Trọng Đình Tâm 
Chuyên viên phân tích Vĩ mô  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp 
trinhttv@ssi.com.vn 

 tranglh@ssi.com.vn  tamntd@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8720  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717   SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713 
     
Phân tích kỹ thuật    Dữ liệu 
Lương Biện Nhân Quyền    Nguyễn Thị Kim Tân 
Trưởng phòng Chiến lược Đầu tư    Chuyên viên hỗ trợ 
quyenlbn@ssi.com.vn 

   tanntk@ssi.com.vn 
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