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Ghi chú quan trọng: Số liệu được thu thập trên HNX đến hết ngày 11/11/2022 dựa trên ngày công bố thực hiện.  
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Cập nhật thị trường 

• Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 10 chỉ ghi nhận 1 đợt phát hành riêng lẻ 

nội địa bởi Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo với giá trị 

phát hành đạt 210 tỷ VNĐ trong kỳ hạn 5 năm. Mục đích của đợt phát hành này 

nhằm thanh toán toàn bộ gốc của 2 lô các trái phiếu trước đó có kỳ đáo hạn vào 

25/9/2022 và lô trái phiếu này được bảo lãnh bởi Tập đoàn Masan. 

 

• Hoạt động phát hành trong tháng vắng bóng 2 nhóm đơn vị phát hành chủ lực là 

ngành Bất động sản và Tổ chức tín dụng. Cả hai ngành này đang gặp những yếu tố 

không chỉ bất lợi bao gồm môi trường lãi suất tăng cao, những yêu cầu mới của 

Nghị định 65 làm cho cầu về trái phiếu suy giảm và sự “quay đầu” của nhà đầu tư 

đối với trái phiếu sau những sự kiện vi phạm trên thị trường trái phiếu gần đây. 

 

Biểu đồ 1: Hoạt động phát hành TPDN nội địa giảm đều trong các tháng quý III 

 

Nguồn: FiinRatings, HNX 

Ghi chú: Số liệu không bao gồm TPDN trái phiếu quốc tế được huy động bằng ngoại tệ; Giá trị phát hành 

được thống kê dựa theo ngày phát hành. 

Điểm nhấn trong tháng 

Hoạt động mua lại trái phiếu tiếp tục gia tăng  

• Trong bối cảnh phát hành mới gần như đóng băng, thị trường tiếp tục chứng kiến hoạt 

động mua lại gia tăng trong tháng 10 vừa qua. Điều này làm cho dư nợ trái phiếu nội 

địa giảm hơn 15,8 nghìn tỷ VNĐ trong tháng 10, với giá trị mua lại và đáo hạn lần lượt 

là 5,81 và 10,23 nghìn tỷ VNĐ. 

 

• Phần lớn khối lượng trái phiếu mua lại thuộc về các Tổ chức tín dụng với tổng giá trị 

đạt 3,09 nghìn tỷ VNĐ, chiếm 53,27% tổng giá trị mua lại của tháng 10. 21,77% giá trị 

trái phiếu đáo hạn thuộc về các doanh nghiệp Bất động sản với giá trị đạt 2,23 nghìn 

tỷ VNĐ. Ngoài ra, một phần giá trị trái phiếu thâm hụt còn đến từ các phương án 

“hàng đổi hàng” và chuyển đổi trái phiếu thành khoản vay như một biện pháp tái cấu 

trúc nợ được thực hiện trong thời gian qua. 
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Biểu đồ 2: Tình hình mua lại và đáo hạn trái phiếu trong tháng 10 

 

 

Nguồn: HNX, FiinRatings 

Ghi chú: giá trị đáo hạn bao gồm các trái phiếu được chuyển đổi thành các khoản vay có lãi suất, trái phiếu đổi hàng 

 

Áp lực đáo hạn trái phiếu bất động sản 

• Trái phiếu bất động sản hiện là tâm điểm của thị trường hiện nay. Tính đến hết tháng 

10, giá trị trái phiếu bất động sản đang lưu hành có quy mô 445 nghìn tỷ VNĐ, tức 

chiếm gần 34% trong tổng trong tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ đang lưu hành và chiếm 

gần 50% tổng giá trị trái phiếu của các tổ chức doanh nghiệp phi tài chính (đạt hơn 

896 nghìn tỷ VNĐ). 

 

• Mặc dù hoạt động rút trước hạn của nhà đầu tư và mua lại TPDN đã phát hành gây 

không ít khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp, điều này cũng đã góp phần giảm 

đáng kể áp lực từ số dư trái phiếu sẽ đáo hạn còn lại tại thời điểm hiện nay. Số liệu 

cập nhật của FiinRatings cho thấy, tổng giá trị trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn sau 

ngày 15/11/2022 đến ngày 31/12/2022 chỉ còn ở mức 21,85 nghìn tỷ VNĐ.  

 

• Tuy số dư này không lớn nhưng vẫn đến phần nhiều phát hành bởi các doanh nghiệp 

chưa niêm yết và hầu như không có thông tin tài chính về tổ chức phát hành. Chúng 

tôi kỳ vọng các biện pháp tái cấu trúc nợ sẽ được thực hiện trong thời gian sớm, nhất 

là các trái phiếu nếu được phân phối thứ cấp đến các nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh 

đó, áp lực vẫn duy trì ở mức đáng kể từ năm 2023 (119,05 nghìn tỷ VNĐ) và năm 

2024 (111,81 nghìn tỷ VNĐ). 
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Biểu đồ 3: Phân kỳ giá trị đáo hạn của trái phiếu bởi các doanh nghiệp bất động sản 

 

 
Nguồn: HNX, FiinRatings. 
Ghi chú: Dữ liệu được tổng hợp từ 1557 mã trái phiếu từ 323 doanh nghiệp phát hành trong ngành Bất động sản 

 

Các phương án tái cấu trúc nợ được triển khai khá tích cực: 

• Thị trường chứng kiến nhiều hình thức tái cấu trúc nợ khác nhau và được áp dụng 

ngày càng nhiều bởi các tổ chức phát hành. Một số phương án phổ biến mà chúng tôi 

ghi nhận bao gồm một hoặc kết hợp một số các hình thức sau đây:  

o Gia hạn kỳ hạn thanh toán nợ gốc với lãi suất mới. 

o Chuyển đổi thành hợp đồng cho vay dài hạn với lãi suất mới. 

o Chuyển đổi sang sản phẩm bất động sản.  

 

• Đây là một dấu hiệu khá tích cực cho vấn đề thanh khoản hiện nay của thị trường bởi 

biện pháp này giúp giải quyết vấn đề áp lực dòng tiền trả nợ trong ngắn hạn trước làn 

sóng yêu cầu tất toán trước hạn của trái chủ. Mức lãi suất mới trong nhiều giao dịch 

gần đây cũng đã phản ảnh xu hướng lãi suất tăng cao trong thời gian qua (dao động ở 

mức 12-13% - tức cao hơn 4-5% so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của 

các ngân hàng lớn). Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng là chất lượng tín dụng hay khả năng 

trả nợ của tổ chức phát hành cần phải được xác định cụ thể, trong đó lưu ý tới những 

yếu tố rủi ro mới như khi trái chủ được chuyển đổi sang sản phẩm bất động sản tương 

ứng nhưng yếu tố pháp lý dự án vẫn còn chưa chắc chắn. 

     

Huy động vốn vay quốc tế diễn ra sôi động: 

• Kênh huy động vốn qua trái phiếu trong nước ảm đạm nhưng vẫn có nhiều doanh 

nghiệp thành công trong việc thực hiện huy động vốn vay quốc tế. Riêng với 10 giao 

dịch được công bố gần đay có tổng giá trị 1.915 tỷ USD bao gồm Tập đoàn Masan 

(600 triệu USD), VPBank (500 triệu USD), SeABank (200 triệu USD), Chứng khoán 

Bản Việt (105 triệu USD), Chứng khoán VNDirect (75 triệu USD), F88 (60 triệu USD), 

Vinfast (135 triệu USD), Tập đoàn Novaland (40 triệu USD), Tập đoàn Lộc Trời (100 

triệu USD) và Be Group (100 triệu USD). Trong số các đơn vị vay vốn thành công này, 

có hai đơn vị đang được xếp hạng tín nhiệm bởi FiinRatings, đồng thời một số nhà 

đầu tư quốc tế cũng duy trì kênh trao đổi một cách độc lập với chuyên viên phân tích 

phụ trách của chúng tôi trong quá trình thực hiện các giao dịch vốn trên. 
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• Mức lãi suất huy động vốn nợ này có thể sẽ cao hơn các giao dịch huy động thời gian 

trước do bối cảnh lãi suất tăng cao và chi phí bảo hiểm rủi ro tỷ giá được tính thêm. 

Hiện tỷ giá hối đoái kỳ hạn 1 năm của VNĐ so với USD ở mức 4-5%1, do đó chi phí 

vốn nợ thực tế (bao gồm lãi suất danh nghĩa, chi phí bảo hiểm tỷ giá, chi phí bảo lãnh 

và phí giao dịch) bằng ngoại tệ có thể dao động ở mức 13-17% tùy theo kỳ hạn. Tuy 

nhiên, chúng tôi cho rằng đây vẫn là một diễn biến khá tích cực trong bối cảnh các 

kênh huy động vốn trong nước bị thắt chặt.  

 

• Điều này cũng cho thấy niềm tin của các tổ chức tài chính nước ngoài vào sự tăng 

trưởng dài hạn của các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam nếu như thông tin và hồ sơ tín 

dụng rõ ràng. Hoạt động huy động vốn vẫn có thể diễn ra và mức độ rủi ro được phản 

ánh vào lãi suất. Các khoản vay ngoại tệ cũng đã góp phần giải quyết vấn đề áp lực 

đáo hạn nợ và nhu cầu tái cơ cấu nợ của một số doanh nghiệp. 

  

 
1 Được chúng tôi tính toán dựa trên dữ liệu giao dịch tại https://www.investing.com/currencies/usd-vnd-forward-rates  

https://www.investing.com/currencies/usd-vnd-forward-rates
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Về Bản tin Trái phiếu Doanh nghiệp: 

Là chuỗi ấn bản hàng tháng về thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam từ góc nhìn bởi một tổ 

chức xếp hạng tín nhiệm nhằm cung cấp thông tin thị trường, bình luận về những diễn biến liên 

quan nhằm hỗ trợ các thành viên thị trường bao gồm các định chế đầu tư, ngân hàng thương mại, 

công ty bảo hiểm trong hoạt động đầu tư và quản trị rủi ro; và chính các doanh nghiệp phát hành 

trong hoạch định chiến lược vốn.   

 

Một số báo cáo liên quan đã phát hành 

Bình luận nhanh về thị trường:  

• Đánh giá tác động của Nghị định 65/2022/NĐ-CP với thị trường Trái phiếu doanh nghiệp 

phát hành ngày 20/09/2022. 

• S&P nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên BB+: ý nghĩa và lợi ích cho Việt Nam phát hành 

ngày 30/05/2022. 

• Những điều chỉnh trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp để hướng tới phát triển bền 

vững phát hành ngày 08/04/2022. 

 

Bản tin Tháng về Trái Phiếu Doanh Nghiệp: 

• Bản tin Trái phiếu Doanh nghiệp #3 phát hành ngày 14/10/2022. 

• Bản tin Trái phiếu Doanh nghiệp #2 phát hành ngày 08/09/2022. 

• Bản tin Trái phiếu Doanh nghiệp #1 phát hành ngày 04/08/2022 

 

Báo cáo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp: 

• Báo cáo Chuyên đề về TPDN #3: Chiến lược thích ứng nào cho doanh nghiệp trước 

những chính sách mới phát hành ngày 15/08/2022. 

• Báo cáo Chuyên đề về TPDN #2: Trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam - Cân bằng giữa Lợi 

nhuận và Rủi ro phát hành ngày 11/11/2021. 

• Báo cáo Chuyên đề về TPDN #1: Triển vọng Thị trường Trái Phiếu Doanh nghiệp Việt 

Nam 2021 phát hành ngày 02/02/2021. 

 

 

https://fiingroup.vn/NewsInsights/Detail/10524242?lang=vi-vn
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-nhan-dinh-thi-truong-2-sp-nang-hang-bb-y-nghia-loi-ich-voi-vietnam.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-nhung-dieu-chinh-tren-thi-truong-tpdn-huong-toi-phat-trien-ben-vung.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-nhung-dieu-chinh-tren-thi-truong-tpdn-huong-toi-phat-trien-ben-vung.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/ban-tin-tpdn-thang-9-Giai-doan-tham-thau-chinh-sach-moi.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/ban-tin-tpdn-thang-8-phat-hanh-sut-giam-cho-doi-dinh-huong-chinh-sach.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/ban-tin-trai-phieu-doanh-nghiep-0408.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-bao-cao-chuyen-de-tpdn-3-chien-luoc-thich-ung-cho-doanh-nghiep-truoc-nhung-chinh-sach-moi.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-bao-cao-chuyen-de-tpdn-3-chien-luoc-thich-ung-cho-doanh-nghiep-truoc-nhung-chinh-sach-moi.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-insight-trai-phieu-doanh-nghiep-viet-nam.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-insight-trai-phieu-doanh-nghiep-viet-nam.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/rating-insight%20-1-trien-vong-thi-truong-TPDN-viet-nam-2021.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/rating-insight%20-1-trien-vong-thi-truong-TPDN-viet-nam-2021.pdf


 

 

Trái phiếu Doanh nghiệp | Báo cáo tháng 10 năm 2022 
                                                                                                                  

 

  

 
                                                            

| The most trusted Credit Rating Agency in Vietnam 15/11/2022              7 

  

Tuyên bố Bản quyền và Miễn trách 
 

Tài liệu này được soạn lập bởi Công ty Cổ phần FiinRatings chỉ nhằm mục đích tham khảo, không đưa ra khuyến nghị 

mua bán hay nắm giữ bất kỳ cổ phiếu 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, FiinRatings 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. 

Tài liệu này có thể được thay đổi mà không có sự thông báo trước, FiinRatings sẽ không có trách nhiệm phải cập nhật, 

sửa đổi và bổ sung nội dung theo những thay đổi đó. 

 
 
 
 
 
  


