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Vì sao chúng ta cần quan tâm vốn tín dụng cho Bất động sản 

trong bối cảnh hiện nay?
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Biểu đồ 2: Trái phiếu BĐS chiếm tới 37% tổng giá trị phát hành

sơ cấp năm 2021

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu không bao gồm TPDN trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ
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Biểu đồ 1: Dư nợ tín dụng cho BĐS chiếm tới 20,23% tổng 

dư nợ tín dụng toàn hệ thống

Nguồn: FiinGroup
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Tuy nhiên, nguồn vốn từ khách hàng và hợp tác kinh doanh cũng rất lớn

trong tổng cơ cấu vốn nợ. Điều này ngụ ý gì cho chúng ta?

Biểu đồ 3: Cơ cấu tín dụng chung của ngành Bất động 

sản (đơn vị: nghìn tỷ VND)

Nguồn: FiinGroup, NHNN

Ghi chú: N/A = Số liệu không sẵn có đối với vay nước ngoài bằng ngoại tệ và huy động từ hợp đồng hợp tác

kinh doanh. Tín dụng Ngân hàng cho nhà phát triển BĐS đã bao gồm TPDN do ngân hàng nắm giữ.

Biểu đồ 4: Cơ cấu vốn của các DN BĐS nhà ở niêm yết (tỷ VND)

 Đến thời điểm 31/3/2022, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS là 2.240.166 

tỷ đồng, tăng 7,87% so với 31/12/2021, chiếm tỷ trọng 20,23% tổng dư nợ 

tín dụng chung;

 Theo NHNN, dư nợ tín dụng tiêu dùng/tự sử dụng (chủ yếu là BĐS nhà ở 

dân cư) chiếm tỷ trọng 65,01% dư nợ tín dụng lĩnh vực BĐS. Dư nợ tín 

dụng kinh doanh BĐS chiếm tỷ trọng 34,99%.

 Riêng các DN BDS niêm yết, nguồn vốn khác (chủ yếu bao gồm hợp đồng 

hợp tác kinh doanh) cũng là nguồn vốn quan trọng chứ không chỉ vốn vay 

ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp.

Nguồn: FiinGroup.

Ghi chú: số liệu được phân tích từ 54 DN BĐS dân cư niêm yết với tổng vốn hóa 910 nghìn tỷ. Các doanh

nghiệp này có tổng nguồn vốn vay ở mức 435 nghìn tỷ VND. Nguồn vốn khác bao gồm các khoản vay nợ

nước ngoài, hợp tác đầu tư và các nguồn khác.

Nguồn vốn vay chính của DN BĐS

Số dư tại 31/12/2021 

(nghìn tỷ VND)

1. Tín dụng ngân hàng cho nhà phát triển BĐS 700,0

2. Tín dụng ngân hàng cho người mua nhà 1.312,9

3. Trái phiếu doanh nghiệp nội địa 326,3

4. Trái phiếu doanh nghiệp quốc tế 95,2

5. Vay nước ngoài ngoại tệ N/A

6. Huy động hợp tác kinh doanh N/A

Vay ngân hàng, 
62,368 , 14%

Trái phiếu, 71921, 
17%

KH trả tiền trước, 
77,838 , 18%

Nguồn vốn khác, 
222,584 , 51%
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Bối cảnh vĩ mô đang đặt ngành BĐS vào một số thách thức lớn1

Biểu đồ 5: Lạm phát và lãi suất tăng đang làm chi phí đầu vào

và chi phí vốn tăng

Biểu đồ 6: Cơ cấu chi phí đầu tư của một dự án điển hình cho

thấy áp lực chi phí của các nhà phát triển BĐS gia tăng
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Nguồn: FiinRatings, GSO, Viện Kinh tế Xây dựng

 Chi phí thép chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong các dự án phát triển bất động

sản, dao động trong khoảng 15-20% tổng chi phí đầu tư cho mỗi dự án.

 Giá nguyên vật liệu nói chung và giá thép nói riêng tăng cao trong thời gian qua 

làm gia tăng chi phí đáng kể cho chủ đầu tư. Giá thép tháng 4/2022 đã tăng 46% 

so với cùng kỳ năm 2019, tương ứng với chi phí đội lên trung bình gần 7%.

 Lạm phát được nhận định là đã tạo đáy và sẽ tăng trong thời gian tới trước sức

ép tăng giá của các hàng hóa cơ bản, căng thẳng địa chính trị thế giới dẫn đến

giá năng lượng tăng cao.

 Mặc dù được kiểm soát chặt chẽ, lạm phát của Việt Nam trong năm 2022 được

dự báo sẽ đạt quanh mức mục tiêu 4% của Chính phủ.
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Áp lực đáo hạn trái phiếu ở mức cao trong bối cảnh vĩ mô và huy động vốn khó khăn2

Biểu đồ 7: Phân kỳ Giá trị đáo hạn Trái phiếu doanh nghiệp

BĐS Việt Nam (nghìn tỷ VND)
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Nguồn: FiinRatings, HNX.

Ghi chú: Số liệu được thu thập từ 3905 lô TPDN của 633 nhà phát hành đang lưu hành trên thị trường

TPDN

 Quy mô TPDN của ngành Bất động sản khoảng 487 nghìn tỷ vào thòi điểm cuối tháng 4 năm 2022 và số liệu của chúng tôi chỉ ra rằng 63% giá trị này, tương đương

với khoảng 305 nghìn tỷ đồng, sẽ có điểm rơi đáo hạn vào 3 năm tới đây (2022 – 2024). 

 Giá trị dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp BĐS niêm yết suy giảm do dịch bệnh, cho thấy sức khỏe tín dụng đang suy giảm

Biểu đồ 8: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của một số DN 

BĐS dân cư phát hành TPDN là DNNY (tỷ VND)
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Nguồn: FiinRatings.

Ghi chú: Số liệu trên được tính toán từ BCTC của 26 doanh nghiệp BĐS niêm yết có hoạt động phát 

hành trái phiếu trong năm 2021 (không bao gồm VinGroup vì đã bao gồm VinHomes).
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Thanh khoản giao dịch căn hộ thấp do COVID-19 làm chậm tiến độ triển khai dự án3
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Nguồn: FiinRatings tổng hợp từ số liệu của CBRE, Savills, VARS

Biểu đồ 9: Số lượng căn hộ giao dịch trên thị trường Hà 

Nội và TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2021

 Triển khai dự án chậm vì giãn cách xã hội do COVID-19 và thủ tục pháp lý dự án – thể hiện qua chỉ số Doanh thu nhận trước/Hàng tồn kho giảm mạnh.

 Sản lượng căn hộ bán được giảm mạnh, giảm còn khoảng 30% (chỉ tính thị trường Hà Nội và TP. HCMC – vốn chiếm khoảng 60% quy mô cả nước).

 Tín dụng bất động sản gặp khó: Tín dụng ngân hàng với Thông tư 16 của NHNN và diễn biến gần đây ở kênh trái phiếu doanh nghiệp (Dự thảo sửa đổi Nghị định 153); và

thay đổi chính sách sau sự kiện đấu giá đất Thủ thiêm.
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Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: số liệu tính toán từ BCTC của 56 công ty BĐS nhà ở niêm yết

Biểu đồ 10: Tỷ lệ Doanh thu nhận trước/Hàng tồn kho của 

doanh nghiệp bất động sản niêm yết
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Sức khỏe tài chính yếu, nhất là nhà phát hành chưa niêm yết

Tăng trưởng LNST

2018 2019 2020 2021 2022F

Bất động sản và Vật liệu

Bất động sản dân cư 158.3% 39.2% 4.2% 34.3% 2.1%

Bất động sản KCN 16.3% 24.2% 3.2% 1.3% 64.1%

Xây dựng -15.7% -6.7% -9.4% 33.4% 36.4%

Thép -16.6% -13.3% 88.6% 163.1% -8.5%

Vật liệu xây dựng 0.6% 11.6% 2.5% -13.3% 20.6%

Phi tài chính 6.1% 4.6% -12.5% 46.1% 12.7%

TOÀN THỊ TRƯỜNG 14.1% 12.6% -0.7% 42.8% 21.1%

4

Biểu đồ 11: Hệ số Nợ vay ròng/ EBITDA của các DN BĐS 

niêm yết phát hành TPDN tiếp tục tăng trong năm 2021
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Biểu đồ 12: Ngành Bất động sản dân cư là một trong các ngành có

dự báo kết quả kinh doanh “đi ngang” năm 2022

 Năng lực tín dụng của các DN chưa niêm yết có rủi ro lớn hơn so với

DNNY trong khi phần lớn giá trị phát hành và đang lưu hành lại thuộc về

các tổ chức phát hành chưa niêm yết.

 Trong khi các DN phi tài chính trên toàn TTCK được dự báo vẫn sẽ duy trì

tăng trưởng lợi nhuận khá tích cực thì triển vọng lợi nhuận các đơn vị BĐS 

niêm yết được dự báo “đi ngang”.

Nguồn: FiinRatings. 

Nợ vay ròng = Nợ vay ngắn hạn + Nợ vay dài hạn – Tiền mặt – Đầu tư tài chính ngắn hạn

Nguồn: FiinPro Platform. Số liệu 2022 là số liệu dự báo, được tổng hợp từ dự báo của giới phân tích

chứng khoán và chỉ tiêu kế hoạch được thông qua tại các ĐHCĐ năm 2022.
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Giải pháp và khuyến nghị

Để tiếp tục duy trì sự phát triển của ngành BĐS dân cư tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay trên cơ sở vẫn đảm bảo

mục tiêu tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng, chúng tôi đề xuất 4 nhóm giải pháp chính sau:

Xây dựng cơ sở dữ

liệu quốc gia mở về

pháp lý dự án Bất động 

sản dân cư

 Thông tin về sở hữu đất đai

 Thông tin về pháp lý dự án (cấp phép và chuyển nhượng)

 Thông tin về triển khai và thương mại BĐS
Vì hiện các tổ chức tín dụng, 

người mua trái phiếu “ngại rủi ro” 

vì thiếu thông tin

Vì thiếu thông tin ra quyết định

và quản trị rủi ro

Tăng cường minh bạch

thông tin nhà phát

hành và sản phẩm trái

phiếu

 Cải thiện hồ sơ phát hành: cần quy định mẫu OC (Bản chào bán TPDN) chuẩn tối

thiểu các DN phải áp dụng, v.v.

 Công bố thông tin trong suốt vòng đời của trái phiếu, bao gồm thay đổi mục đích sử

dụng vốn trái phiếu, bao gồm nâng cao văn hóa xếp hạng tín nhiệm độc lập

Vì sự vận hành đúng chức năng

của kênh vốn TPDN và nhu cầu

đầu tư của người dân là lớn

Cân nhắc sửa đổi quy

định pháp lý theo

hướng linh hoạt

 Các tiêu chí kỹ thuật hiện này về điều kiện phát hành chỉ nên áp dụng trong ngắn và 

trung hạn.

 Đẩy mạnh giám sát các đơn vị phát hành, tư vấn phát hành, phân phối và quản lý

TSĐB; Mở rộng cơ sở nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Vì sự phát triển chung và của 

chính các thành viên

Nỗ lực từ phía các định

chế tài chính trung

gian

 Đơn vị tư vấn phát hành: Hỗ trợ nhà phát hành cải thiện minh bạch thông tin

 Đơn vị phân phối trái phiếu: cải thiện năng lực đội ngũ tư vấn trái phiếu, minh bạch

lợi nhuận – rủi ro cho người mua cá nhân, market education, cẩm nang đầu tư trái

phiếu…
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Vì sao cần chủ động minh bạch hồ sơ tín dụng? Thực tế Debt Capacity của DN BĐS 

vẫn còn dư địa đáng kể

Biểu đồ 13: Hệ số đòn bẩy và khả năng trả lãi vay của các DN BĐS niêm yết cơ bản vẫn đang ở ngưỡng thấp/ an toàn

Nguồn: FiinGroup

Ghi chú: số liệu được phân tích từ 54 DN BĐS dân cư niêm yết với tổng vốn hóa 910 nghìn tỷ. Các doanh nghiệp này có tổng nguồn vốn vay ở mức 435 nghìn tỷ VND. Nợ vay

chỉ tính Nợ vay ngắn hạn và Nợ vay dài hạn và chưa bao gồm Nợ phải trả khác (chủ yếu là vốn huy động hợp đồng hợp tác kinh doanh với khách hàng hoặc đối tác)

 Tỷ lệ đòn bẩy Nợ/Vốn Chủ sở hữu của các DN BĐS niêm yết giảm cùng với chỉ số bao phủ lãi vay cho thấy khả năng vay và trả nợ của các DN 

này vẫn tương đối ổn định, tuy nhiên tình hình dịch bệnh và vấn đề pháp lý làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, qua đó khiến việc tiếp

cận nguồn vốn từ các kênh gặp hạn chế.
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Và “xếp hạng tín nhiệm” là một công cụ hỗ trợ quản trị rủi ro tín dụng

Nguồn: FiinRatings

Lưu ý quan trọng: Ngoại trừ các nhà phát hành có tên hoặc logo ở trên Biểu đồ, đây không phải là kết quả xếp hạng tín nhiệm cuối cùng mà

FiinRatings thực hiện. Để thực hiện và có kết quả xếp hạng chính thức, chúng tôi cần thực hiện các phân tích định tính, bao gồm phỏng vấn với ban 

lãnh đạo doanh nghiệp, thẩm định tài chính và đánh giá những đặc thù trong mô hình kinh doanh của từng doanh nghiệp cụ thể.
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 Việc đẩy mạnh XHTN sẽ giúp không chỉ nhà đầu tư cá nhân mà còn giúp các ngân hàng thương

mại trong việc tham chiếu lựa chọn, đánh giá và cho vay tín dụng phù hợp với khẩu vị rủi

ro và chỉ đạo của NHNN: kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng BĐS.

 Giúp “đồng bộ hóa” thông tin về chất lượng tín dụng trái phiếu và tín dụng ngân hàng và qua đó

hỗ trợ công tác giám sát rủi ro vỡ nợ chéo của cả thị trường tín dụng nói chung.

Nhóm

điểm
Đặc điểm

Hồ sơ 

Rủi ro 

Kinh 

doanh

Hồ sơ 

Rủi ro 

Tài 

chính

[a] • Quy mô lớn với quỹ đất sạch ở nhiều

thành phố và vị trí trung tâm. Có mức độ

đa dạng hóa tốt về sản phẩm cung cấp

và nguồn thu.

• Có thương hiệu tốt với khả năng triển

khai và thực hiện các dự án đã được 

chứng minh.

• Khả năng tiếp cận nguồn vốn tốt và mức

độ đòn bẩy tài chính thấp.

Thường ở 

mức Tốt 

trở lên, 

thấp nhất 

ở mức 

Khá

Ở mức 

Trung 

bình-

Khá

[bbb] • Quy mô trên trung bình với quỹ đất ở các 

thành phố trung tâm. Tính khả thi, khả

năng triển khai và thực thi dự án được

chứng minh

• Đòn bẩy Tài chính ở mức thấp hơn trung

bình

Ở mức 

Khá-Tốt

Ở mức 

Trung 

bình-

Khá

[bb] • Quỹ đất tại các thành phố, đô thị vệ tinh

hoặc các vị trí khác.. 

• Mức độ đòn bẩy Tài chính cao hơn

Ở mức

Trung 

bình-Khá

Ở mức 

Tương 

đối cao-

Cao

[b] • Quy mô trung bình hoặc nhỏ.

• Rủi ro liên quan tới khả năng triển khai 

và thực hiện dự án cao hơn.

• Mức độ đòn bẩy Tài chính cao hơn.

Ở mức

Trung 

bình trở

xuống

Ở mức

Cao-

Nghiêm

trọng

Biểu đồ 15: Một số đặc điểm của các DN BĐS theo từng

nhóm XHTN cơ bản

Nguồn: FiinRatings

Biểu đồ 14: Mức xếp hạng sơ bộ đối với các DN BĐS Niêm yết và xếp hạng

chính thức của FiinRatings với một số nhà phát hành

Mức xếp 
hạng TPCP
Việt Nam 

theo thang 
điểm nội địa 
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Chúng tôi đang hỗ trợ phát triển thị trường vốn ra sao?

Đối tác chuyên môn

Là đơn vị xếp hạng tín nhiệm nội địa được Bộ

Tài chính cấp phép tại Việt Nam. Các dịch vụ

của FiinRatings bao gồm:

• Xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành và 

Công cụ nợ

• Báo cáo đánh giá tín dụng doanh nghiệp

• Dịch vụ Thẩm định tín dụng độc lập

Về FiinRatings

BBB-/ Stable

Issuer Credit Rating

19/05/2021

BB/ Positive

Issuer Credit Rating

16/08/2021
Issuer Credit Rating

12/10/2021

BBB-/ Stable

BBB-/ Stable

Issuer Credit Rating

29/03/2022

BBB+/ Stable

Issuer Credit Rating

04/04/2022

BB+/ Stable

Issuer Credit Rating

20/04/2022

A-/ Stable

Issuer Credit Rating

25/04/2022

Một số kết quả xếp hạng tín nhiệm đã công bố

FiinGroup là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam 

được tổ chức Climate Bonds Initiative 

(CBI) công nhận là đơn vị xác nhận trái

phiếu xanh theo chuẩn quốc tế có giá trị

trên phạm vi toàn cầu.

Chương trình nổi bật

FiinRatings chính thức công bố chương 

trình trong khuôn khổ họp tác với ADB 

nhằm hỗ trợ phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm 

nhà phát hành với giá trị tối đa 20,000 USD 

áp dụng cho phí dịch vụ năm đầu tiên khi 

các doanh nghiệp tham gia dịch vụ xếp 

hạng tín nhiệm lần đầu.
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Giới thiệu FiinGroup

FiinGroup cung cấp dữ liệu tài chính, thông tin kinh doanh, phân tích ngành, xếp hạng tín nhiệm và các dịch vụ phân

tích dữ liệu khác thông qua các nền tảng công nghệ và hệ thống truy cập thuê bao, dịch vụ theo gói và theo yêu cầu. 

▪ Hệ thống FiinPro

▪ Nền tảng FiinTrade

▪ Dịch vụ dữ liệu Datafeed

▪ Báo cáo phân tích doanh nghiệp

▪ Hệ thống FiinGate

▪ Dịch vụ phân tích dữ liệu

▪ Xếp hạng nhà phát hành

▪ Xếp hạng công cụ nợ

▪ Báo cáo Tín dụng doanh nghiệp

▪ Thẩm định tín dụng độc lập

▪ Báo cáo phân tích ngành

▪ Nghiên cứu thị trường

▪ Thẩm định kinh doanh

▪ Tư vấn thâm nhập thị trường

Thông tin

Tài chính – Chứng 

khoán

Phân tích 

Thị trường

Xếp hạng

Tín nhiệm

Thông tin Phân tích

Kinh doanh
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Tài liệu này được soạn lập bởi Công ty Cổ phần FiinGroup chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tài liệu này không phải là báo cáo xếp hạng tín nhiệm

hay đưa ra khuyến nghị mua bán hay nắm giữ bất kỳ chứng khoán nào hay cho giao dịch cụ thể nào. Thông tin trong báo cáo này, bao gồm dữ liệu, 

biểu đồ, bảng biểu, ý kiến phân tích và nhận định của FiinGroup được sử dụng với tính chất tham khảo tùy theo quyết định và rủi ro của quý vị. 

FiinGroup sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất hay hậu quả gì có thể được gây ra từ việc sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Công ty Cổ phần FiinGroup có quyền sở hữu bản quyền về tài liệu này và toàn bộ nội dung trong báo cáo. Tài liệu này được bảo hộ theo quy định

của pháp luật về bản quyền tại Việt Nam và các quốc gia khác theo hiệp ước giữa Việt Nam và các nước.


