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Phân tích dữ liệu được áp dụng ở tất cả 4 lĩnh vực kinh doanh của FiinGroup: 

• FiinPro Platform

• FiinTrade Platform

• Dịch vụ dữ liệu Datafeed

• Báo cáo phân tích doanh nghiệp

• FiinGate Platform

• 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

FiinGroup là Công ty dẫn đầu tại Việt Nam về Dữ liệu Tài chính và Phân tích

Thông tin

Tài chính

Nghiên cứu

Thị trường

Xếp hạng

Tín nhiệm

Thông tin

Kinh doanh
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Về FiinRatings

Là một thương hiệu thuộc FiinGroup, FiinRatings là đơn vị xếp hạng tín nhiệm thứ 2 được Bộ Tài chính cấp phép. 

• FiinRatings là một thương hiệu và khối dịch vụ xếp hạng tín 

nhiệm của FiinGroup, được Bộ Tài chính cấp phép vào 

20/3/2020 và hoạt động trong khuôn khổ Nghị định

88/2014/NĐ-CP.

• Tháng 5/2021, FiinRatings chính thức tiếp nhận hỗ trợ kỹ 

thuật từ S&P Global Ratings và Ngân hàng phát triển Châu 

Á (ADB) để nâng cao năng lực chuyên môn về phân tích tín 

dụng, công tác tuân thủ với thông lệ quốc tế và các khía 

cạnh thương mại khác. 

• Các dịch vụ chính của FiinRatings:

Xếp hạng Tín nhiệm Nhà phát hành

Xếp hạng Tín nhiệm Công cụ nợ

Báo cáo Đánh giá Tín dụng Doanh nghiệp

Dịch vụ Thẩm định Tín dụng Độc lập
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Phương pháp Xếp hạng Tổng thể
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Lợi ích chính khi Thực hiện Xếp hạng Tín nhiệm Nội địa

Đơn vị xếp hạng tín nhiệm nội địa mang tới nhiều giá trị nhà phát hành và thị trường mà các đơn vị quốc tế không thể mang lại:

1

Tránh trần xếp hạng quốc gia (BB/Ba3) do thang 

điểm nội địa cung cấp sự khác biệt tín nhiệm vượt trội 

giữa các tổ chức do lấy mức xếp hạng quốc gia của 

Việt Nam là tiêu chuẩn cao nhất AAA và trên cơ sở 

môi trường kinh doanh và so sánh ngành tại Việt Nam.

2

Cải thiện hồ sơ năng lực tín dụng và góp phần tối 

ưu hoá chi phí vốn do XHTN giúp DN hoàn thiện hồ 

sơ tài chính, định vị rõ năng lực tín dụng. Các nhà 

đầu tư có thêm căn cứ để phân biệt rủi ro và lãi suất 

giữa các tổ chức tín dụng và giữa các tổ chức tín 

dụng với trái phiếu Chính phủ. 

4

3

Tuân thủ tốt hơn các quy định của các cơ quan 

nhà nước (bao gồm NHNN và Bộ Tài chính/ UBCK) 

về phát hành chứng khoán (nhất là trái phiếu chào 

bán ra công chúng và CDs). Hỗ trợ quá trình phát 

hành trái phiếu công chúng diễn ra nhanh hơn.

5

Tiếp cận mạng lưới nhà đầu tư với thông tin chuẩn hóa, 

kịp thời đến với hầu hết các định chế đầu tư lớn trong và 

ngoài nước. Kết quả XHTN được chúng tôi cập nhật trên 

các hệ thống thuê bao thông tin của chúng tôi bao gồm 

hơn 200 định chế đầu tư và hơn 20,000 nhà đầu tư chuyên 

nghiệp.

6

Thông tin phân tích chiều sâu và độc lập qua trải 

nghiệm XHTN và qua đó hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp 

trong việc định vị chiến lược, phân tích cạnh tranh và xây 

dựng chiến lược vốn tối ưu.

Tác động đến thị trường: Kết quả xếp hạng, ý kiến đánh 

giá và những phân tích liên quan được sử dụng rộng rãi 

trong cộng đồng đầu tư tại Việt Nam và các nhà đầu tư 

nước ngoài qua công bố và truyền tải trực tiếp bởi 

FiinRatings, chính doanh nghiệp cũng như qua cac phương 

tiện truyền thông đại chúng.
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Các kết quả Xếp hạng đã công bố

Chúng tôi đã tiến hành xếp hạng tín nhiệm và công bố đại chúng cho một số doanh nghiệp lớn đầu tiên tại Việt Nam.

BBB-/ Ổn định

Xếp hạng tín nhiệm

Nhà phát hành

19/05/2021

BB/ Tích cực

Xếp hạng tín nhiệm

Nhà phát hành

16/08/2021

BBB-/ Ổn định

Xếp hạng tín nhiệm

Nhà phát hành

12/10/2021

• Bản công bố báo cáo Xếp hạng

tín nhiệm: xem tại đây

• Bản công bố báo cáo Xếp hạng

tín nhiệm: xem tại đây

• Bản công bố báo cáo Xếp hạng

tín nhiệm: xem tại đây

https://fiingroup.vn/NewsInsights/Detail/7682410?lang=vi-vn
https://fiingroup.vn/NewsInsights/Detail/8443787?lang=vi-vn
https://fiingroup.vn/NewsInsights/Detail/10050380?lang=vi-vn
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Thang bậc xếp hạng của FiinRatings và so với rủi ro tín dụng tương ứng:

Thang điểm Xếp hạng Tín nhiệm của FiinRatings

Nhóm xếp hạng
Ký hiệu xếp

hạng
Phân nhóm

Nhóm 1: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt nhất AAA
Mức Tín Nhiệm Cao 

Nhất

Nhóm 2. Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Rất Tốt AA Mức Tín Nhiệm Rất Cao

Nhóm 3. Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt nhưng dễ bị

ảnh hưởng bới điều kiện kinh tế bất lợi và thay đổi hoàn cảnh
A Mức Tín Nhiệm Cao

Nhóm 4. Năng lực Tương Đối Tốt để đáp ứng các nghĩa vụ

tài chính nhưng dễ bị ảnh hưởng hơn trước các diễn biến bất

lợi của nền kinh tế

BBB Mức Tín Nhiệm Khá

Nhóm 5. Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính Vừa Phải BB
Mức Tín Nhiệm Trung 

Bình

Nhóm 6. Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Yếu. Nhạy cảm

với các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế. Rủi ro cao.
B Mức Tín Nhiệm Thấp

Nhóm 7. Khả năng đáp ứng nghĩa vụ Rất Yếu hay khả năng

vỡ nợ cao. Rất nhạy cảm với các điều kiện kinh doanh, tài 

chính và kinh tế. Rủi ro cao.

CCC

CC

C

Mức Tín Nhiệm Rất

Thấp

Nhóm 8. Không có Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính 

(Vỡ nợ với các khoản phải trả); trong quá trình hoặc đã nộp 

đơn tuyên bố phá sản

D
Không Tín Nhiệm/ Đã vỡ

nợ

Mức độ an toàn về việc thực

hiện các nghĩa vụ nợ
Rủi ro tín dụng

Cao nhất

Cao

Khá

Trung bình

Thấp nhất

Rất thấp

Thấp

Trung bình

Rủi ro tương đối cao

Rủi ro cao

Rủi ro mất vốn rất cao

Khu vực xếp hạng “Có yếu tố đầu cơ” khi NĐT kỳ vọng một

mức lợi nhuận “cố định” như bản chất của kênh đầu tư này.
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Đội ngũ nhân sự tham gia XHTN bao gồm các chuyên gia uy tín trong nước của FiinRatings và các chuyên gia quốc tế, cùng với sự hỗ trợ kỹ

thuật của S&P Global Ratings và ADB.

Nhân sự Chuyên môn chính

Đối tác hỗ trợ kỹ thuật:

Paul Coughlin

Cố vấn và Chủ tịch Hội đồng Xếp hạng

Ông Paul Coughlin là cựu giám đốc S&P Global 

Ratings, có 26 năm làm việc tại tất cả các mảng

phân tích tài chính kinh doanh bắt đầu ở Úc, Hong 

Kong và Singapore. Từ năm 2015, ông đảm nhiệm

toàn bộ hoạt động xếp hạng tín nhiệm toàn cầu

của S&P Global Ratings.

Prachi Gupta, MMS 

Cố vấn tài chính, Khối Định chế Tài chính

Bà Prachi Gupta là Chuyên gia trong lĩnh vực 

nghiên cứu và xếp hạng tín nhiệm, với hơn 10 

năm làm việc tại CRISIL (công ty con thuộc S&P 

Global). Bà chịu trách nhiệm quản lý dự án, dẫn 

dắt nhóm chuyên gia tài chính phân tích và giám 

sát việc xếp hạng các định chế tài chính. 

Lê Xuân Đồng, CFA

Thành viên Hội đồng Xếp hạng

Phụ trách Khối Nghiên cứu Thị trường & Tư 

vấn và là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng. Trước đây, ông từng là Phó Giám 

đốc đầu tư tại Công ty Liên doanh Quản lý Đầu 

tư BIDV-Vietnam Partners với tài sản quản lý là 

100 triệu USD và trước đó là Trưởng phòng 

Kiểm toán tại Deloitte Vietnam.

Một số nhân sự chủ chốt khi tham gia xếp hạng tín nhiệm:

Nguyễn Minh Tú, MBA

Giám đốc, 

Khối Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm

Ông Tú hiện là Giám đốc khối Dịch vụ Xếp hạng 

Tín nhiệm của FiinGroup. Ông tham gia 

FiinGroup từ năm 2017 với vai trò trưởng nhóm 

khối Dịch vụ Phân tích Doanh nghiệp. Trước 

đó, ông Tú từng là Trưởng nhóm phân tích đầu 

tư tại Khối Ngân hàng Đầu tư của TP Bank và 

Kiểm toán viên cao cấp của KPMG Việt Nam.

Nguyễn Nhật Hoàng, CFA

Phó phòng,

Xếp hạng Doanh nghiệp Phi tài chính

Ông Hoàng đã có 7 năm kinh nghiệm làm việc

trong lĩnh vực phân tích tài chính và kiểm toán. 

Ông Hoàng từng là Chuyên viên Phân tích cấp

cao tại Công ty Chứng khoán FPT, chịu trách

nhiệm theo dõi biến động và phân tích ngành

Thép, Xi măng và các ngành công nghiệp

khác. 

Lê Hồng Khang

Trưởng phòng, 

Khối Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm

Ông Khang đã có kinh nghiệm gần 10 năm 

trong lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng. Ông có 

3 năm làm việc ở vị trí kiểm toán tại KPMG 

Việt Nam và 3 năm đảm nhiệm vị trí quản lý 

tài chính tại Khối Ngân hàng Đầu tư của 

TPBank. Trước khi gia nhập FiinRatings, 

ông Khang phụ trách toàn bộ mảng Tài 

chính tại Toong.

Nguyễn Anh Quân, MSc

Phó phòng,

Xếp hạng Định chế tài chính

Ông Quân có 4 năm kinh nghiệm làm việc tại 

Ernst & Young (EY), 3 năm tại EY New York 

trong lĩnh vực tài chính cấu trúc (Structured 

Finance) và 1 năm tại EY Việt Nam trong lĩnh 

vực tư vấn tài chính (Financial Advisory). Trước 

khi gia nhập FiinRatings, Quân phụ trách bộ 

phận Kế Hoạch Nguồn Lực (Capacity Planning) 

tại công ty One Mount Distribution.



Phần 2: Cơ hội và Rủi ro khi Đầu tư Trái phiếu

Ông Lê Hồng Khang

Trưởng phòng, Xếp hạng Tín nhiệm, 

FiinRatings

Ông Nguyễn Nhật Hoàng, CFA

Phó phòng, Xếp hạng Tín nhiệm, 

FiinRatings
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Tổng quan Hoạt động Phát hành TPDN

Biểu đồ 1: Giá trị phát hành trái phiếu nội địa tăng trưởng tích cực (nghìn tỷ VNĐ)
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Phát hành riêng lẻ Phát hành đại chúng % tăng trưởng YOY

Nguồn: FiinRatings, HNX

Ghi chú: Số liệu bao gồm cả TPDN phát hành nội địa và trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ

Nguồn: FiinRatings. 

Ghi chú: Số liệu được tính theo giá trị phát hành. Số liệu không bao gồm loại hình nhà đầu tư không được

nêu rõ trong công bố phát hành. 

Biểu đồ 2: Cơ cấu nhà đầu tư tham gia thị trường sơ cấp 9T2021

Sự tham gia của NĐT cá

nhân giảm đi sau khi quy định

về NĐT chuyên nghiệp tại

NĐ153 có hiệu lực từ đầu

năm 2021. Cùng lúc với đó là

sự tham gia mạnh mẽ của

CTCK trên thị trường sơ cấp.
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1.5%
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nước ngoài

Nhà đầu tư cá

nhân

Công ty chứng

khoán

6T2021
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Tổng quan Hoạt động Phát hành TPDN

Biểu đồ 3: BĐS tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu phát hành 9T2021

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu bao gồm cả TPDN phát hành nội địa và trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ

2020

9T2021

Biểu đồ 4: Lãi suất danh nghĩa giảm mạnh về 7,8%/năm trong 9T2021

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu chỉ tính từ các TPDN phát hành nội địa
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Lãi suất bình quân

9T2021: 7.8%/năm

(2020: 9.9%/năm)
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Lãi suất cao gấp 2-3 lần Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm
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BB- BB-

B+
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Sức khỏe tài chính ở mức TỐT Sức khỏe tài chính ở mức TRUNG BÌNH Sức khỏe tài chính ở mức YẾU

LƯU Ý QUAN TRỌNG: 

• Biểu đồ này thể hiện điểm hồ sơ 

tài chính và là một phần của thẻ 

điểm xếp hạng tín nhiệm của 

chúng tôi. Theo phương pháp 

luận và mô hình xếp hạng của 

FiinRatings thì yếu tố tài chính 

này chỉ chiếm khoảng 45-55% 

tổng tỷ trọng nên đây không 

được coi là ý kiến xếp hạng cuối 

cùng.

• Việc xếp hạng tín nhiệm được 

thực hiện dựa trên điểm chuẩn 

của ngành và biểu đồ này chỉ 

dành cho mục đích minh họa.

• Vui lòng liên hệ với chúng tôi

nếu muốn tìm hiểu thêm về 

phương pháp luận và các chỉ 

tiêu cụ thể để xếp hạng tín 

nhiệm.

Lãi suất phát hành bình

quân (coupon)

Biểu đồ 5: Xếp hạng năng lực trả nợ sơ bộ của top các đơn vị phát hành trong ngành bất động sản

Lãi suất tiết kiệm

trung bình dài hạn
6.8%

Nguồn: FiinRatings



Thông tin Tài chính• Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm 16

Rủi ro làm mất tiền của Nhà đầu tư thế nào?

Nguồn: FiinRatings, S&P Global Ratings, Bondsupermart

Biểu đồ 6: Giá trái phiếu Evergrande và thay đổi mức xếp hạng tín nhiệm

bởi S&P Global Ratings

Biểu đồ 7: Tỷ lệ vỡ nợ lũy kế của doanh nghiệp theo các mức xếp hạng

tín nhiệm của S&P Global Ratings (1981-2020)

Nguồn: FiinRatings, S&P Global Ratings
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Evergrande trước khi gặp khó khăn thì Tình hình Tài chính ra sao?
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Biểu đồ 9: Hệ số đòn bẩy tài chính ở mức khá cao của Evergrande

Nguồn: FiinRatings, S&P Global Ratings

1,440 1,200 1,241 1,286 

36.1% 36.2%

27.8%

24.2%
25.7%

29.0%

19.0%

14.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

 -

 400

 800

 1,200

 1,600

2017 2018 2019 2020

Số ngày tồn kho Biên LN gộp Biên EBITDA

Biểu đồ 8: Tình hình hoạt động kinh doanh yếu đi của Evergrande

Nguồn: FiinRatings, S&P Global Ratings
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So sánh với Evergrande bên Trung Quốc

Nguồn: FiinRatings, FiinPro Platform, S&P Global Ratings

Ghi chú: Dữ liệu cho Việt Nam bao gồm 55 doanh nghiệp trong ngành B́ất động sản dân cư Tổng Nợ vay ở mức 138 nghìn tỷ VNĐ tại ngày 30/6/2021 – không bao gồm Vingroup. Nợ vay ròng = Nợ vay ngắn và dài hạn trừ

đi số dư tiền và tương đương tiền không bị phong tỏa. EBITDA = Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng và Quản lý doanh nghiệp + Khấu hao. Hàng tồn kho bao gồm giá trị BĐS sẵn sàng để bán và giá trị BĐS đang xây dựng

dở dang. Số ngày tồn kho bình quân = 360 ngày x Giá trị tồn kho bình quân trong kỳ / Giá vốn hàng bán trong kỳ. TTM = số liệu 4 Quý gần nhất.

Biểu đồ 11: Năng lực trả nợ của các chủ đầu tư BĐS Việt Nam so với

Evergrande Nợ vay ròng/EBITDA (TTM)

3.5 3.6
3.1

4.2

6.9

2017 2018 2019 2020 Evergrande

Biểu đồ 10: Số ngày tồn kho bình quân của các chủ đầu tư BĐS Việt Nam 

thấp hơn nhiều so với Evergrande

566
503

658 701

1,286

2017 2018 2019 2020 Evergrande
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Thị trường Việt Nam cũng có Rủi ro lớn do Chất lượng Nhà phát hành yếu và Thu lãi/ 

gốc có thể chậm hoặc bị đẩy lùi

Nguồn: FiinRatings, FiinPro Platform.

Ghi chú: Số liệu trên được tính toán từ BCTC của 12 doanh nghiệp niêm yết và 68 doanh nghiệp chưa niêm yết trong lĩnh vực bất động sản dân cư có hoạt động phát hành trái phiếu trong năm 2021, với tổng giá trị trái phiếu

phát hành của các doanh nghiệp này đạt gần 120 nghìn tỷ trong 9T2021.

Biểu đồ 12: Các đơn vị chưa niêm yết là đơn vị phát hành TPDN chính
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Biểu đồ 13: Hệ số Nợ vay ròng/EBITDA của các doanh nghiệp chưa

niêm yết ở mức rất cao
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Phần 4: Hướng dẫn Đánh giá và Phân tích Trái phiếu

Ông Lê Hồng Khang

Trưởng phòng, Xếp hạng Tín nhiệm, 

FiinRatings

Ông Nguyễn Nhật Hoàng, CFA

Phó phòng, Xếp hạng Tín nhiệm, 

FiinRatings
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Vậy Đầu tư TPDN hấp dẫn nhưng Rủi ro chính là gì?

01

02

03

 4

Rủi ro Tín dụng

(Credit Risk)

Rủi ro Thanh khoản

(Liquidity Risk)

Tổ chức phát hành trái phiếu không có khả năng trả lãi suất định kỳ hoặc

thanh toán khoản gốc đúng hạn.

Nhà đầu tư không thể ngay lập tức bán được trái phiếu khi có nhu cầu tiền mặt, 

hoặc không bán được trái phiếu với mức giá như kỳ vọng, hoặc phải chi trả nhiều 

chi phí để bán được trái phiếu.

Định giá lãi suất điều chỉnh với rủi ro chưa hợp lý, dẫn tới lãi suất cao nhưng rủi 

ro lớn và không tương ứng với lãi suất.

• Rủi ro mua lại / tái đầu tư (nhà phát hành/ ctck có mua lại trái phiếu trước 

đáo hạn không? 

• Rủi ro thị trường (lạm phát, lãi suất, bất ổn kinh tế)

• Rủi ro sự kiện (các thay đổi về pháp lý, các thương vụ mua bán & sáp nhập, 

các sự kiện thảm hoạ & đại dịch)

Rủi ro Định giá Lãi suất

(Pricing Risk)

Các Nhóm rủi ro khác

(Other Risk)
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Phòng tránh Rủi ro ra sao?

Tự đánh giá và 

phân tích rủi ro

Sử dụng kết quả đánh

giá độc lập/ xếp hạng

tín nhiệm

Đa dạng hóa kênh đầu 

tư cùng đặc điểm (quỹ

trái phiếu, quỹ hưu 

trí,...)

Sử dụng tư vấn chuyên

nghiệp hoặc cố vấn tài

chính 1  2  3  4

Các rủi ro có thể được 

giảm thiểu/ phòng tránh:

• Rủi ro Tín dụng

• Rủi ro Thanh khoản

• Rủi ro Định giá lãi 

suất

• Rủi ro Thị trường 

Rủi ro của công cụ nợ

cụ thể như trái phiếu có

thể có mức rủi ro khác 

với rủi ro của nhà phát 

hành. 

Các rủi ro có thể được 

giảm thiểu/ phòng tránh:

• Rủi ro thị trường 

• Rủi ro sự kiện

Các rủi ro có thể được 

giảm thiểu/ phòng tránh:

• Rủi ro thị trường

• Rủi ro sự kiện

Các Biện pháp Phòng tránh Rủi ro
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Khi Đánh giá Chất lượng Nhà phát hành: 3 Chỉ số cơ bản và quan trọng nhất là gì?

STT Chỉ số Công thức tính Ý nghĩa Lưu ý khi sử dụng

1
Đòn bẩy tài 

chính

(Nợ vay ngắn hạn và dài 

hạn 

- Tiền và Tương đương 

tiền 

- Đầu tư tài chính ngắn 

hạn)/ Vốn Chủ sở hữu

Chỉ số này đánh giá mức độ 

đòn bảy tài chính nói chung 

của một doanh nghiệp

• Chỉ số này cần được đánh giá trong đặc thù của ngành (qua việc so sánh với 

bình quân ngành), mô hình kinh doanh mà DN hoạt động, chính sách và kỷ 

luật tài chính của DN.

• Chỉ số này có thể được điều chỉnh tùy theo thực tế của DN, ví dụ loại bỏ tiền 

được phong tỏa, loại bỏ khoản mục đầu tư tài chính mà không có thanh 

khoản, v.v.

2

Khả năng chi 

trả lãi vay 

EBITDA 

EBITDA/ 

Chi phí lãi vay

Đánh giá khả năng lợi nhuận 

tạo ra để trang trải chi phí LÃI 

VAY, trong đó có chính phần 

trả lãi cho trái chủ

• Chỉ số này càng cao càng tốt và phải lớn hơn 1x

• Cần được đánh giá tùy theo đặc thù ngành và mô hình kinh doanh của DN

3
Khả năng chi 

trả nợ gốc
Nợ vay/  EBITDA

Đánh giá khả năng thanh toán 

GỐC VAY, trong đó có tín dụng 

ngân hàng và gốc vay trái 

phiếu của trái chủ

• Chỉ số này thông thường được so sánh với kỳ hạn bình quân (duration) của 

nguồn vốn, trong đó có kỳ hạn bình quân của trái phiếu

• Cần được đánh giá tùy theo đặc thù ngành và mô hình kinh doanh của DN

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các chỉ số phản ánh lịch sử kinh doanh tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất là đánh giá các kế hoạch kinh doanh trong tương lai/ dự phóng trong thời

gian tới.
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Khi Đánh giá Đầu tư một Sản phẩm Trái phiếu cụ thể: 5 Yếu tố quan trọng nhất là gì?

Nhà đầu tư cần

chú ý điều gì?

Đơn vị phát hành/ Đơn vị bảo lãnh thanh

toán trái phiếu

Tài sản bảo đảm đi kèm của trái phiếu

(Tôi có thể thu hồi được bao nhiêu vốn

đầu tư nếu công ty vỡ nợ?)

Quy mô phát hành/ lãi suất và thời gian

đáo hạn

Điều khoản mua lại và điều khoản khác

Trái phiếu

Bản công bố thông tin

(Offering Memorandum)

Hợp đồng tín dụng

(Credit Agreement)

Bản cáo bạch 

(Prospectus)

Nguồn: FiinRatings, FiinGroup JSC

Đánh giá xếp hạng tín nhiệm

Báo cáo xếp hạng tín nhiệm

(Credit Rating Report)
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Áp dụng vào Thực tế

Bất Động Sản

Trái Phiếu

Năng lượng Bán lẻ Ngân hàng
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Áp dụng vào Thực tế: Trái phiếu Bất động sản

Nợ vay/ EBITDA

EBITDA/ Lãi vay

Nợ vay ròng/ VCSH

 .41

22.76

 .  

21.6 

8.51

0.98

4.24

9.18

 .13

2.4 

5. 1

 .12
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Áp dụng vào Thực tế: Trái phiếu Năng lượng

Nợ vay/ EBITDA

EBITDA/ Lãi vay

Nợ vay ròng/ VCSH

3.44

4. 1

1.18

6.27

3.  

1.70
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Áp dụng vào Thực tế: Trái phiếu Ngành bán lẻ

Nợ vay/ EBITDA

EBITDA/ Lãi vay

Nợ vay ròng/ VCSH

1.  

14.47

 .43
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Áp dụng vào Thực tế: Xếp hạng Tín nhiệm Ngân hàng
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Áp dụng vào Thực tế: Xếp hạng Tín nhiệm Ngân hàng

Biểu đồ 14: Biên lãi ròng (NIM), Tỷ lệ NPL+VAMC+SML (*) và Dư nợ tín dụng tại 3 /  /2 21

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Đây là mức đánh giá tín nhiệm sơ bộ dựa vào các số liệu tài chính và thông tin công khai của các ngân hàng niêm yết. Không bao gồm các tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt. Kết quả này chỉ phục vụ cho mục 

đích minh hoạ và chưa đưa ra điểm xếp hạng tín nhiệm cuối cùng của FiinRatings.

(*) Tỷ lệ NPL + VAMC + SML được tính bằng tổng nhóm nợ được phân loại từ Nhóm nợ cần chú ý đến Nhóm nợ có khả năng mất vốn, điều chỉnh thêm số dư trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành được công bố 

bởi các NHTM

Biên lợi nhuận (NIM) được tính trong 4 quý gần nhất. Dư nợ cho vay khách hàng tại các NTHM được tính tại thời điểm 30/09/2021
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Biểu đồ 15: Mức đánh giá tín nhiệm sơ bộ của các ngân hàng trong thời điểm năm 2013 và Hiện tại

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Đây là mức.đánh giá tín nhiệm sơ bộ dựa vào các số liệu tài chính và thông tin công khai của các ngân hàng niêm yết. Không bao gồm các tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt. Kết quả này chỉ phục vụ cho mục 

đích minh hoạ và chưa phải điểm xếp hạng tín nhiệm cuối cùng của FiinRatings
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Áp dụng vào Thực tế: Xếp hạng Tín nhiệm Ngân hàng
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Áp dụng vào Thực tế: Xếp hạng Tín nhiệm Ngân hàng

Biểu đồ 16: Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng 

Nguồn: Ngân hàng nhà nước, FiinResearch

Ghi chú:  (*) Nợ xấu tiềm ẩn bao gồm các khoản tài trợ vốn qua trái phiếu doanh nghiệp, lãi dự thu và các khoản nợ tái cơ cấu (không bao gồm dư nợ tái cơ cấu do COVID) hiện chưa được phân loại vào nhóm nợ xấu 

trên BCTC của các TCTD mà NHNN đánh giá là có rủi ro tiềm ẩn cần phải theo dõi; 

(**) Tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh bao gồm các khoản nợ tái cơ cấu theo thông tư 01, 03 đang phân loại ở nhóm 1-2 nhưng sẽ phải chuyển sang nhóm 3-5 nếu thực hiện phân loại lại theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước về phân loại nợ;  

(***) Dư nợ tái cơ cấu trên chưa bao gồm các khoản cho vay mới bị ảnh hưởng từ làn sóng COVID thứ 4 do các khoản này phát sinh sau ngày 10/06/2021 nên ngoài phạm vi tái cơ cấu của Thông tư 03 và 

phải đợi Thông tư 14 có hiệu lực từ 01/10/2021. 

2.46%
1.99% 1.91% 1.63% 1.69% 1.73% 2.00%

10.08%

7.36%

5.85%

4.96%
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Biểu đồ 17: Tổng khoản vay tái cấu trúc của tổ chức tín dụng Việt Nam
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Lời mở đầu

Kính gửi quý khách hàng và đối tác:

Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị Báo cáo Trái phiếu #2: Trái phiếu Doanh

nghiệp Việt Nam – Cân bằng giữa Lợi nhuận và Rủi ro phát hành ngày 11 

tháng 11 năm 2021 của FiinRatings, một bộ phận của FiinGroup.

Kênh huy động vốn qua hình thức trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam hiện đã trở

thành một kênh dẫn vốn tương đối lớn trong mối tương quan với kênh vay vốn

tín dụng từ ngân hàng cũng như kênh huy động vốn cổ phần qua thị trường

chứng khoán. 

Ở góc độ kênh đầu tư tài sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay 

không chỉ thu hút các định chế tài chính bao gồm ngân hàng, các công ty bảo

hiểm, các quỹ trái phiếu mà còn thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu

tư là doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân.

Những thay đổi pháp lý quan trọng trong thời gian gần đây bao gồm Nghị định

153 và 155 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (“TPDN”) 

phát hành riêng lẻ, và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán sửa đổi năm

2019 đã có những tác động lớn đến sự phát triển của thị trường này, cũng như

ảnh hưởng đến các lựa chọn chiến lược về kênh huy động vốn trung và dài hạn

của doanh nghiệp.

Theo các quy định mới này, cũng như hướng tới các thông lệ quốc tế tốt nhất

về hình thành cơ sở hạ tầng của thị trường trái phiếu bao gồm hoạt động xếp

hạng tín nhiệm nhà phát hành và các công cụ nợ được chào bán trên thị 

trường, các yêu cầu về xếp hạng tín nhiệm cũng đã được quy định cụ thể, đặc

biệt là các trái phiếu chào bán rộng rãi ra công chúng.

FiinRatings, với vai trò là đơn vị được cấp phép cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm độc

lập, sẽ cung cấp các thông tin được chuẩn hóa nhằm giúp các doanh nghiệp phát hành

xác định được điểm tín dụng của mình để hỗ trợ các quyết định huy động vốn và định giá

công cụ nợ, cũng như góp phần truyền tải đến nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong việc

đánh giá, lựa chọn và giao dịch các trái phiếu này trên thị trường thứ cấp.

Trong nỗ lực đó, chúng tôi mong muốn thực hiện thường xuyên các hoạt động phân tích

chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam. Trong ấn bản

này, chúng tôi muốn tổng kết và phân tích về triển vọng của kênh huy động và đầu tư này

nhằm phục vụ các thành viên của thị trường trong việc xây dựng và thực thi chiến lược

vốn và chiến lược đầu tư phù hợp, qua một góc nhìn độc lập và chuyên sâu nhằm hỗ trợ

cho sự phát triển bền vững và minh bạch của thị trường này.

Đây là ấn bản do FiinRatings thực hiện và chúng tôi mong nhận được các ý kiến đóng

góp và phản hồi của quý khách hàng và đối tác để các ấn bản tiếp theo sẽ được thực

hiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của thị trường.

Nếu có bất kỳ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: 

fiinratings@fiingroup.vn

Trân trọng

Nguyễn Minh Tú

Giám đốc, FiinRatings

Công ty Cổ phần FiinGroup

mailto:fiinratings@fiingroup.vn
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Điểm nhấn chính

Hoạt động phát hành trái phiếu vẫn rất sôi động:

 Quy mô giá trị phát hành sơ cấp trong 9 tháng 2021 đạt 430 nghìn tỷ đồng, tăng 27% 

so với cùng kỳ năm trước mặc dù có giai đoạn trì hoãn lại sau khi Nghị định 153 và 

155 đi vào hiệu lực. 

 Ngành Bất động sản với giá trị phát hành đạt 172 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với cùng

kỳ. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại gia tăng huy động vốn qua kênh trái

phiếu với giá trị 116 nghìn tỷ đồng (chiếm 33% tổng giá trị phát hành), tăng 20,5% so 

với cùng kỳ năm 2020 với nhằm thực hiện tăng vốn cấp 2 và cải thiện tỉ lệ sử dụng 

vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định của NHNN trước nhu cầu vốn

trung và dài hạn rất lớn từ doanh nghiệp.

 Sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân trực tiếp vào các đợt phát hành sơ cấp đã giảm

rất mạnh từ xuống 5,3% tổng giá trị phát hành trong 9T2021, từ mức 13% giai đoạn

cùng kỳ năm trước. Thay vào đó, các ngân hàng vẫn duy trì là nhóm nhà đầu tư mua

chính với 56% tổng giá trị phát hành và công ty chứng khoán chiếm 36,3%. 

 Trong khi các ngân hàng mua trái phiếu có thiên hướng nắm giữ thì các CTCK mua

vào rất mạnh nhưng sau đó bán ra hầu hết cho nhà đầu tư thứ cấp. Riêng 6T2021, 

các CTCK đã phân phối ra thị trường khoảng 70 ngàn tỷ và chỉ duy trì số dư danh

mục ở mức thấp vào cuối tháng 6 năm 2021.

Kỳ hạn trái phiếu có xu hướng ngắn lại và lãi suất giảm khá mạnh:

 Kỳ hạn phát hành bình quân 9T2021 đã có xu hướng giảm còn 3,7 năm từ mức 4,3 

năm cùng kỳ năm trước. Điều này do những rủi ro tiềm tàng của các ngành thâm 

dụng vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài như ngành Năng lượng, Xây dựng và Bất

động sản, đặc biệt là trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 Lãi suất danh nghĩa phát hành bình quân cho tất cả các kỳ hạn và các ngành cũng đã

giảm 2,1% về chỉ còn 7,8%, từ mức 9,9% năm 2020. Điều này cũng thể thiện rõ nét

qua đường cong lợi suất của 19 mã trái phiếu niêm yết trên HOSE.

Chất lượng tín dụng nhà phát hành phân ở mức rất yếu đối với các đơn vị phát hành

chưa niêm yết

 Do BĐS là nhóm ngành phát hành chính với lãi suất cao và được thị trường quan tâm lớn

do những diễn biến rủi ro vỡ nợ gần đây trong khu vực. Chúng tôi có phân tích kỹ hơn về

chất lượng nhà phát hành trong ngành bất động sản dân cư tại Việt Nam, bao gồm cả các

doanh nghiệp niêm yết và cả các nhà phát hành chưa niêm yết.

 Các nhà phát hành trái phiếu là các doanh nghiệp niêm yết về cơ bản vẫn duy trì chất

lượng tín dụng ở mức ổn định bất chấp những tác động của dịch Covid-19 trong thời gian

qua. Tuy nhiên, dựa trên mô hình chấm điểm của chúng tôi dựa trên các thông tin đại

chúng, vẫn có 28 trong tổng số 52 doanh nghiệp niêm yết được chúng tôi xếp hạng sơ bộ

ở mức yếu và rất yếu trong việc đáp ứng nghĩa vụ tài chính.

 Điểm chúng tôi muốn lưu ý đặc biệt là chất lượng các nhà phát hành trái phiếu là các

doanh nghiệp chưa niêm yết. Mặc dù hầu hết là phát hành riêng lẻ và 86% trái phiếu phát

hành có tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, ở góc độ rủi ro tín dụng thì chúng tôi cho rằng đây là

yếu tố rủi ro chính không chỉ đối với nhà đầu tư trái phiếu mà cả kênh tín dụng ngân hàng. 

Các chỉ số đánh giá khả năng trả nợ của nhóm nhà phát hành này đều ở mức rất kém và 

điều này có nhiều ngụ ý cho các thành phần của thị trường bao gồm cả nhà đầu tư, đơn vị

tư vấn, cơ quan quản lý và chính bản thân các doanh nghiệp đó. Chúng tôi có phân tích chi 

tiết trong Phần 4 của báo cáo này.

Bài học từ Evergrande cho Tín dụng ngành Bất động sản Việt Nam?

 Câu chuyện của Evergrande tại Trung Quốc hiện nay đã đặt ra nhiều câu hỏi về tình hinh

sức khỏe của các doanh nghiệp BĐS tại Việt Nam. Chúng tôi có thực hiện so sánh sức

khỏe tín dụng của các đơn vị BĐS dân cư của Việt Nam với Evergrande và xem xét một số

yếu tố liên quan về đặc thù của mỗi nước. Về cơ bản, sức khỏe tài chính của các DN BĐS 

của Việt Nam tốt hơn tương đối so với Evergande trước khi tập đoàn này gặp khó khăn về

tài chính. 

 Tuy nhiên, những thay đổi chính sách đột ngột về hạn mức tín dụng và nguồn vốn vào

BĐS tại Trung Quốc đã làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính khu vực và đến cả triển

vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Dựa trên kết quả phân tích, chúng tôi có đưa ra 

một số ngụ ý và bài học đến Việt Nam để nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, đơn vị

tư vấn, đơn vị phát hành và cả cơ quan quản lý của Việt Nam có thể tham khảo cho các

hoạt động của họ. 



Phần 1:

Thị trường Sơ cấp
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1.1. Hoạt Động Phát hành

 Tổng giá trị phát hành TPDN trong 9T2021 tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và đạt

431 nghìn tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng chậm hơn so với mức 30-40% của giai

đoạn 3 năm trước đó.

 Quy mô tăng trưởng ở mức này, theo chúng tôi, là kết quả hai yếu tố chính: (i) nhu cầu

phát hành vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp rất lớn do những ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 đến việc gián đoạn dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong giai đoạn

9T2021; (ii) nhưng được nắn chỉnh mạnh bởi những quy định mới hướng đến việc

kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động phát hành trái phiếu nhất là phát hành chào bán ra 

đại chúng. Việc thay đổi chính sách lớn nhất là quy định trái phiếu phát hành riêng lẻ

bên cạnh việc bán cho nhà đầu tư tổ chức thì chỉ nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp

với các điều kiện cụ thể mới được mua. Quy định mới này đã làm cho các đơn vị tư

vấn và phân phối trái phiếu cần nhiều thời gian để hướng đến tuân thủ quy định mới

này. 

Biểu đồ 2: Bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu phát

hành  T2 21

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu bao gồm cả TPDN phát hành nội địa và trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ

Hoạt động phát hành vẫn sôi động nhưng không tăng trưởng mạnh mẽ như các năm trước. Ngân hàng gia tăng hoạt động phát hành trong khi

các nhà phát triển bất động sản giảm quy mô hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu. 

Biểu đồ 1: Giá trị phát hành trái phiếu nội địa tăng trưởng tích cực
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 Hơn nữa, gần đây nhất là chỉ đạo của Bộ Tài chính về tăng cường công tác kiểm tra, quản lý

thị trường TPDN (công văn số 10059/BTC-VP ngày 1/9/2021), đặc biệt với hoạt động phát

hành TPDN riêng lẻ không có tài sản đảm bảo hoặc chất lượng tài sản đảm bảo và uy tín của 

doanh nghiệp phát hành thấp sẽ được giám sát và thắt chặt hơn. 

 Tỷ trọng giá trị phát hành lớn nhất 9T2021 thuộc về ngành Bất động sản, chiếm 40% với giá trị

huy động, đạt 172 nghìn tỷ đồng và tỷ trọng này xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái. Nhóm các ngân

hàng thương mại, chiếm 33% với giá trị huy động đạt 116 nghìn tỷ đồng, tăng 3 % so với cùng

kỳ. Theo chúng tôi, việc các ngân hàng đẩy mạnh việc huy động qua kênh trái phiếu để tăng

vốn cấp 2, và cải thiện tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định của 

NHNN. Lĩnh vực Năng lượng chứng kiến sự sụt giảm quy mô phát hành đáng kể do những sự

chưa rõ ràng về quy hoạch, định hướng và cơ chế về phát triển năng lượng tái tạo sau giai

đoạn 1/11/2021. Giá trị phát hành của lĩnh vực này đạt 14,9 nghìn tỷ đồng, giảm 45,6% so với 

cùng kỳ.
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1.1. Hoạt Động Phát hành (tiếp)

 Trong bối cảnh lãi suất thấp như hiện nay (khoảng 3,8% cho bình quân các kỳ hạn) và thị trường đang chứng kiến sự lạm phát trong 9T2021 ở mức 0,88% thể hiện dấu hiệu tăng

trở lại, đã làm cho kênh tiền gửi tiền gửi trở nên kém hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác như TPDN với lãi suất bình quân 7,8% hiện nay. 

 Quy định hiện hành tại Luật Chứng khoán và Nghị định số 153 quy định việc giám sát TPDN riêng lẻ của các công ty chưa đại chúng thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ

(công ty chứng khoán, NHTM cung cấp dịch vụ chứng khoán) và qua cơ chế công bố thông tin. Liên quan đến xếp hạng tín nhiệm, kể từ 1/1/2023, tổ chức phát hành hoặc trái

phiếu đăng ký chào bán ra công chúng sẽ được yêu cầu phải thực hiện xếp hạng bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập khi tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong

mỗi 12 tháng lớn hơn 500 tỷ VNĐ và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu, hoặc Tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời điểm đăng ký chào bán lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu

căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất. 

 Trước đó vào năm 2020, những thay đổi chính sách gần đây đã có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến quy mô giá trị phát hành và số đợt phát hành hàng tháng. Trước khi Nghị

định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều khoản liên quan đến phát hành TPDN có hiệu lực từ ngày 1/9/2020, tổng giá trị trái phiếu phát hành tại tháng 8/2020 đạt 104 

nghìn tỷ đồng, chiếm tới 25% tổng giá trị phát hành cả năm 2020, và đã giảm mạnh xuống còn 22 nghìn tỷ đồng vào tháng 9/2020. 
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Biểu đồ 3: Giá trị phát hành TPDN theo tháng

NĐ81/2020/NĐ-

CP với các quy

định chặt chẽ hơn

về hoạt động phát

hành có hiệu lực

từ 1/9/2020

Thị trường dần làm quen với

các quy định mới trong Nghị

định 153/2020/NĐ-CP và

155/2020/NĐ-CP có hiệu lực

từ 1/1/2021

Nguồn: FiinRatings

Các quy định mới hướng đến chuẩn hóa tiêu chí nhà phát hành và cơ sở nhà đầu tư tham gia đã làm thị trường chững lại một thời gian nhất định

nhưng thị trường đã sôi động trở lại từ Q2-2021.

Nguồn: FiinPro Platform, FiinRatings

Biểu đồ 4: Diễn biến lãi suất cho từng kỳ hạn qua các năm
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1.2. Kỳ hạn và Lãi suất

• Kỳ hạn bình quân của các TPDN đã rút ngắn xuống, giảm từ 4,3 năm trong năm 2020 xuống

3,6 năm trong 9T2021. Chúng tôi cho rằng điều này phần nào thể hiện tâm lý e ngại của nhà 

đầu tư vào các trái phiếu kỳ hạn dài, đặc biệt là những ngành thâm dụng vốn lớn và thời 

gian hoàn vốn dài.

• Các ngành có nhu cầu phát hành trái phiếu lớn như Bất động sản, Ngân hàng và Năng

lượng có xu hướng rút ngắn kỳ hạn hơn đặc biệt trong giai đoạn lãi suất đã và đang được

điều chỉnh giảm trong thời gian dài. Đáng chú ý, kỳ hạn TPDN ngành Năng lượng đã giảm đi

đáng kể từ mức 8 năm xuống chỉ còn 6,2 năm.

• Riêng với ngành Chứng khoán, do nhu cầu cải thiện an toàn vốn nhằm đẩy mạnh cho vay

ký quỹ và đáp ứng các chỉ tiêu an toàn vốn, hoạt động phát hảnh cũng tăng đáng kể và kỳ

hạn đã được kéo dài hơn. Kỳ hạn bình quân năm của ngành này tăng lên 2,4 năm đối với

trái phiếu nội địa trong khi một số giao dịch huy động vốn vay nước ngoài gần đây chủ yếu

có kỳ hạn ngắn (1 năm). 

• Mức lãi suất trung bình được chào bán bởi các nhà phát hành trong 9T2021 ở mức 7,9%/năm, 

giảm 2.1 điểm phần trăm so với năm 2020. Điều này được giải thích bởi sự rút ngắn kỳ hạn TPDN 

trong năm nay và môi trường lãi suất thấp hiện nay.

• Ngành Ngân hàng, với vị trí là ngành có giá trị phát hành lớn nhất trong 9T2021, duy trì ở mức lãi

suất thấp nhất trong các ngành với mức bình quân là 4.4%/năm và kỳ hạn bình quân là 3,9 năm

do mặt bằng chung giảm lãi suất TPCP và lãi suất liên ngân hàng. Tính đến tháng 8/2021, lãi suất

TPCP 10 năm là khoảng 2,05%/năm, giảm 80 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước và lãi suất

liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức thấp với lãi suất qua đêm 0.67%/năm. 

• Ngành Xây dựng và Bất động sản vẫn duy trì mức lãi suất phát hành cao với lãi suất trung bình

lần lượt là 10.3% và 10.7%/năm. Đáng chú ý, có tới 26% TPDN phát hành trong các ngành này 

không có tài sản đảm bảo hoặc bảo đảm bằng cổ phần, hoặc không được thực hiện xếp hạng tín

nhiệm độc lập và điều này gây nên những nghi ngại về rủi ro vỡ nợ không kiểm soát được trong

thị trường TPDN. 

Biểu đồ 6: Lãi suất danh nghĩa giảm mạnh về 7, %/năm trong  T2 21

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu chỉ tính từ các TPDN phát hành nội địa

Biểu đồ 5: Kỳ hạn bình quân trái phiếu nội địa giảm còn 3,7 năm trong 9T2021

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu chỉ tính từ các TPDN phát hành nội địa

Kỳ hạn trái phiếu trong 9T2021 bình quân đã giảm đáng kể so với năm 2020 và lãi suất danh nghĩa cũng giảm đáng kể nhất là trái phiếu của 

ngành Ngân hàng và Bất động sản.
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1.3. Cơ sở nhà đầu tư tham gia

 Trong 9T2021, các nhà đầu tư tổ chức, chủ yếu là Ngân hàng

thương mại vẫn tích cực nhất với 55,9% tỷ trọng trong tổng giá trị

phát hành mặc dù tỷ trọng đã giảm tương đối so với nhóm nhà đầu

tư là các công ty chứng khoán.

 Đáng chú ý, thị phần nhà đầu tư cá nhân tham gia trên thị trường sơ

cấp đã giảm xuống đáng kể so với 2020 ( từ 13% xuống còn 5.3%).

Nguyên nhân chủ yếu là do quy định về nhà đầu tư chuyên nghiệp

mới được tham gia mua trái phiếu phát hành riêng lẻ.

 Trong khi đó, sự tham gia của các công ty chứng khoán gia tăng tỷ

trọng rất lớn trên thị trường sơ cấp tăng mạnh trong 9T2021. Do việc

thắt chặt đối tương mua từ phát hành riêng lẻ, các CTCK chính là tư

vấn phát hành, bảo lãnh phát hành và đầu tư một phần các đợt phát

hành trái phiếu nhằm đảm bảo sự thành công của các đợt phát hành

cho doanh nghiệp mà họ tư vấn.

Sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân trực tiếp qua giao dịch sơ cấp đã giảm đi rất mạnh do chỉ cho phép nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp tham

gia mua từ phát hành riêng lẻ, thay vào đó là sự gia tăng về tỷ trọng rất mạnh của các công ty chứng khoán.

Nguồn: FiinRatings. 

Ghi chú: Số liệu được tính theo giá trị phát hành. Số liệu không bao gồm loại hình nhà đầu tư không được nêu rõ trong

công bố phát hành. 

Biểu đồ 7: Cơ cấu nhà đầu tư tham gia thị trường sơ cấp  T2 21
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Thế nào là nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp?

Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp được định nghĩa theo quy định hiện

hành là người (i) có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; hoặc (ii) cá 

nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có 

giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng; (iii) hoặc cá nhân có thu nhập chịu thuế 

năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng (theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP).



44
Thông tin tài chính • Thông tin doanh nghiệp • Nghiên cứu thị trường • Xếp hạng tín nhiệm

1.3. Cơ sở nhà đầu tư tham gia (tiếp)

TPDN phát hành bởi các ngân hàng phần lớn được sở hữu bởi các ngân hàng khác và các CTCK nhằm tuân thủ quy định của NHNN về an 

toàn vốn và cải thiện nguồn vốn cấp 2 trước áp lực tái cấu trúc nợ do COVID hướng đến kỳ hạn tín dụng dài hơn. 

Biểu đồ 8: Số dư trái phiếu các ngân hàng và cơ cấu sở hữu các TPDN này

tại ngày 30/6/2021 (nghìn tỷ đồng)

 Số dư TPDN ngân hàng đang lưu hành tại cuối thời điểm 30/6/2021 ở mức 403.7 nghìn tỷ VND của 29 ngân hàng thương mại. Con số này tương đương với giá trị TPDN của các TCTD 

mà các ngân hàng này cũng đang nắm giữ tại thời điểm đó. Do đó, chúng tôi cho rằng gần như toàn bộ TPDN phát hành bởi các ngân hàng đều đang được sở hữu bởi các ngân hàng

và một số định chế tài chính khác. Chúng tôi cho rằng điều này thể hiện sự dư thừa thanh khoản nói chung của hệ thống liên ngân hàng trong khi các ngân hàng đều có nhu cầu tăng

vốn cấp 2 nhằm bổ sung năng lực nguồn vốn trung và dài hạn nhằm tài trợ cho việc tái cấu trúc nợ COVID vốn có kỳ hạn dài hơn và cải thiện tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung 

dài hạn theo qui định hiện hành của NHNN.

 Ngoài ra, theo dữ liệu thống kê từ 382 đợt phát hành TPDN, số lượng ngân hàng tham gia trực tiếp mua trái phiếu ngân hàng trên thị trường sơ cấp chỉ chiếm khoảng 23,2% lượng trái

phiếu ngân hàng phát hành. Theo quy định tại Thông tư 34/2013/TT-NHNN, tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu phát hành trên sơ cấp của tổ chức tín dụng khác nên các công 

ty chứng khoán thường đứng ra làm trung gian, mua trái phiếu ngân hàng trên sơ cấp sau đó bán lại cho các tổ chức tín dụng khác. Hiện tại, quy định này đã được gỡ bỏ nên các ngân 

hàng thương mại đã có thể trực tiếp mua trái phiếu của nhau trên thị trường sơ cấp từ ngày 17/5/2021.

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu được tổng hợp từ báo cáo tài chính 6T2021 của 29 ngân hàng chiếm 99.1% 

tổng dư nợ nền kinh tế

Biểu đồ 9: Bên phát hành và nhà đầu tư trên thị trường sơ cấp TPDN 6T2021 (nghìn tỷ VNĐ)
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Nguồn: FiinRatings, HNX

Ghi chú: Số liệu được tổng hợp 382 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 6T2021 
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Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu tổng hợp dựa trên tài liệu công bố trên HNX của các TPDN phát hành tính đến ngày 29/9/2021. 

Thứ hạng được xếp dựa trên tổng giá trị trái phiểu phát hành mà công ty tư vấn thực hiện.

Biểu đồ 10: Top 10 đơn vị tư vấn TPDN tại Việt Nam trong 9T2021
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1.4.  Công ty tư vấn phát hành

 Hiện nay, có khoảng 50 CTCK trong tổng số hơn 100 CTCK được

UBCKNN cấp phép tham gia vào các hoạt động liên quan của thị 

trường TPDN. Trong đó, hơn 50% thị phần, tính theo giá trị phát hành, 

thuộc về các công ty chứng khoán là công ty con hoặc được sự hỗ trợ

mạnh của các ngân hàng thương mại như TCBS, TPS, HDBS, ACBS 

hay VPS. 

 Dẫn đầu trong các đơn vị tư vấn là TCBS chiếm thị phần khoảng 12% 

tính theo giá trị phát hành với sự tập trung vào các nhà phát hành như

Tập đoàn Vingroup hay Tập đoàn Masan. Đáng chú ý, VNDirect và 

VPS là hai đơn vị tư vấn có số lượng thương vụ cũng như giá trị tăng

trưởng vượt trội so với cùng kỳ . Ngoài TCBS đã tích hợp sản phẩm

trái phiếu trên nền tảng TCInvest, VNDS trên nền tảng D-Bond hay 

VPS với nền tảng SmartOne là ba công ty chứng khoán tập trung vào

tệp khách hàng là các nhà đầu tư cá nhân và có hệ thống phân phối

online với nhiều tiện ích.

 Trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng sẽ có sự cạnh tranh trong việc

gia tăng thị phần của các doanh nghiệp tư vấn phát hành TPDN cho

cả các doanh nghiệp phát hành có quy mô nhỏ hơn và mở rộng ngoài

ngân hàng, bất động sản và năng lượng trong bối cảnh Covid-19 

khiến nhiều doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn dài hạn hơn. Các

CTCK nào chứng minh được uy tín qua năng lực không chỉ chuyên

môn về cấu trúc thương vụ mà yếu tố quyết định theo chúng tôi là

năng lực kết nối đến các nhà đầu tư trong nước và quốc tế trong đó có

nền tảng phân phối sản phẩm tới đại chúng nhà đầu tư cá nhân tại

Việt Nam. 

Top thị phần tư vấn TPDN trong 9T2021 thuộc về các công ty chứng khoán thuộc sở hữu bởi các ngân hàng hoặc có mạng lưới phân phối lớn

đến nhà đầu tư cá nhân.



Phần 2:

Thị trường Thứ cấp
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2.1. Thanh khoản và lợi suất trên thị trường thứ cấp niêm yết

 So với thời điểm 30/9/2020, đường cong lãi suất trái phiếu tại thời điểm 30/9/2021 

chứng kiến việc giảm đáng kể đối với thời gian đáo hạn từ 1 đến 4 năm tới. Ví dụ, tại 

thời điểm 30/9/2020, trái chủ hưởng mức lợi suất 9.5% đối với trái phiếu đáo hạn trong 

vòng 1 năm tới. Cùng một trái phiếu như vậy, nhưng tại thời điểm một năm sau đó, trái 

chủ chỉ hưởng mức lợi suất 7,8%/năm. Các thời gian đáo hạn khác cũng chứng kiến 

tình trạng tương tự, tuy nhiên với mức chênh lệch phần bù rủi ro thấp hơn. 

 Tại thời điểm 30/9/2021, đường cong lợi suất của các trái phiếu niêm yết trên HSX có 

đặc điểm lãi suất trái phiếu dài hạn cao hơn so với lãi suất trái phiếu ngắn hạn. Đây là 

dạng đường cong phù hợp với mong muốn của thị trường khi mong chờ nhiều “ưu đãi” 

đối với kì hạn thời gian dài hơn và rủi ro cao hơn.  

 Thanh khoản thị trường đã tăng lên đáng kể (gần 40%) so với mức giá trị giao dịch bình

quân trong năm 2020, cụ thể từ 131,3 tỷ VNĐ/ngày lên 183,2 tỷ VNĐ/ngày. Tuy nhiên, quy

mô của các TPDN niêm yết trên HSX vẫn còn rất nhỏ, ước tính chỉ đạt khoảng 1,7% so 

với tổng dư nợ TPDN của cả thị trường. Điều này xuất phát từ số lượng khiêm tốn về số

lượng trái phiếu niêm yết do chỉ có các công ty niêm yết trên HOSE mới có thể niêm yết 

trái phiếu trên sàn này. 

 Hiện nay, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn tất Bản dự thảo quy định rằng chậm

nhất đến hết ngày 31/12/2021, HOSE hoàn thành việc chuyển TPDN niêm yết từ HSX 

sang HNX và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới. Ngoài ra, UBCKNN 

cũng đang dự thảo Thông tư yêu cầu niêm yết trái phiếu phát hành riêng lẻ và điều này, 

theo chung tôi, sẽ là một bước tiến lớn hướng đến sự phát triển lành mạnh và cải thiện

minh bạch thị trường TPDN.
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Ghi chú: Dữ liệu được tổng hợp từ 19 TPDN niêm yết trên HSX 
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Mặc dù thị trường thứ cấp tập trung chưa hình thành, các trái phiếu hiện niêm yết trên HOSE có thanh khoản cải thiện đáng kể và đường cong lãi

suất đã phản ánh khá rõ về mặt bằng lãi suất.

Nguồn: FiinRatings, FiinPro

Ghi chú: Dữ liệu được tổng hợp từ 19 TPDN niêm yết trên HSX tính theo giá trị giao dịch trung bình
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2.2. Tính đại chúng của kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Biểu đồ 13: Biến động giá trị giao dịch TPDN tại các công ty chứng khoán trong 

6T2021 (nghìn tỷ đồng)

Biểu đồ 14: Biến động giá trị giao dịch TPDN phi ngân hàng tại các ngân hàng

trong 6T2021 (nghìn tỷ đồng)

Chúng tôi ước tính 83,2 nghìn tỷ TPDN (tương đương khoảng 30% lượng TPDN phát hành mới) được phân phối thứ cấp trong 6T2021 từ các

Công ty Chứng khoán và Ngân hàng ra công chúng

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu được tổng hợp từ báo cáo tài chính 6T2021 của 29 ngân hàng nội địa tham gia thị trường

trái phiếu doanh nghiệp (chiếm 99,1% tổng dư nợ nền kinh tế)

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu được tổng hợp từ báo cáo tài chính 6T2021 của 46 công ty chứng khoán tham gia mua bán

trái phiếu doanh nghiệp.

 Như đã đề cập tại Biểu đồ 9, phần lớn TPDN ngân hàng được nắm giữ bởi ngân hàng và các định chế tài chính khác nên chúng tôi sẽ ước lượng tính đại chúng của thị trường TPDN 

dựa trên những TPDN phi ngân hàng được phân phối thứ cấp lại trên thị trường bởi Công ty chứng khoán và Ngân hàng.

 Theo tính toán của chúng tôi, mặc dù mua vào TPDN phi ngân hàng tới 46.6 nghìn tỷ VNĐ trong 6T2021, số dư TPDN tại các công ty chứng khoán tại 31/12/2020 và 31/6/2021 không 

biến động nhiều (từ 13.2 đến 17.6 nghìn tỷ VNĐ). Chúng tôi ước tính rằng 11.1% trái phiếu đã đến kỳ đáo hạn và mua lại trước hạn trong 6T2021, giá trị TPDN phát hành bởi các tổ chức

phi ngân hàng được phân phối bởi các công ty chứng khoán ra thị trường thứ cấp ở mức 40.7 nghìn tỷ VNĐ. Ngược lại, số dư TPDN doanh nghiệp phi ngân hàng tại các ngân hàng

không chứng kiến nhiều biến động dù ngân hàng cũng tham gia khá tích cực trên thị trường TPDN sơ cấp. Điều này phản ánh rằng trong khi các ngân hàng mua TPDN của các đơn vị

phát hành phi ngân hàng bao gồm bất động sản nhằm mục đích giữ đến ngày đáo hạn trong khi các CTCK chủ yếu thực hiện nghiệp vụ kinh doanh và phân phối trái phiếu thay vì giữ

trên bảng cân đối kế toán của họ. Chúng tôi ước tính giá trị TPDN phi ngân hàng được phân phối lại bởi Công ty chứng khoán và Ngân hàng trong 6T2021 khoảng hơn 80 nghìn tỷ VND, 

tương ứng với 30% lượng TPDN phát hành mới trong 6T2021.



Phần 3:

Chất lượng Nhà phát hành

Bất động sản Việt Nam
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3.1. Quy mô phát hành trái phiếu Bất động sản

Biểu đồ 16: Dư nợ TPDN của các doanh nghiệp BĐS niêm yết và tương

quan với nợ vay

 Trong 5 năm qua, trái phiếu đã trở thành kênh huy động quan trọng của các doanh

nghiệp bất động sản, với giá trị phát hành trung bình xấp xỉ 100.000 tỷ VNĐ/năm, 

đóng góp tỷ trọng 30-40% trong tổng giá trị TPDN phát hành.

 Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh nhu cầu vốn dài hạn rất lớn, và kênh tín dụng 

truyền thống bị siết chặt, kênh trái phiếu sẽ tiếp tục đóng vai trò là nguồn vốn trung

dài hạn cho các doanh nghiệp Bất động sản trong thời gian tới.

Nguồn: FiinPro Platform, FiinRatings

Ghi chú: Dữ liệu bao gồm 57 doanh nghiệp niêm yết trong ngành bất động sản dân cư có tổng nợ vay đạt 253

nghìn tỷ, tại 30/6/2021 - đã loại dư nợ của Vinhomes trong Vingroup. Nợ vay = Vay ngắn hạng + Vay dài hạn.

 Tại 30/6/2021, dư nợ TPDN của các doanh nghiệp BĐS niêm yết đạt 116 nghìn tỷ đồng, 

tương đương với 17.3% dư nợ tín dụng cho vay kinh doanh Bất động sản trong hệ thống

ngân hàng. Xét riêng các doanh nghiệp bất động sản dân cư đã niêm yết cổ phiếu, hiện

tại trái phiếu đã chiếm khoảng 46% tổng nợ vay của các doanh nghiệp này, thể hiện vai

trò rất quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp BĐS. 

 Đáng chú ý, do phần lớn TPDN bất động sản được phát hành bởi các doanh nghiệp

chưa niêm yết, chúng tôi cho rằng tỷ trọng của TPDN ngành bất động sản trong toàn hệ

thống trên thực tế sẽ lớn hơn rất nhiều.

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Tỷ lệ được tính toán dựa trên các TPDN công bố thông tin trên HNX và HSX

Biểu đồ 15: Giá trị phát hành TPDN Bất động sản (2014-9T2021)

Các doanh nghiệp Bất động sản phát hành mới rất lớn, với giá trị phát hành trung bình 100.000 tỷ đồng/năm trong 5 năm qua. Tỷ trọng dư nợ trái

phiếu đá chiếm 46% trong tổng nợ vay của các doanh nghiệp BĐS.
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3.2. Chất lượng tín dụng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam

Năng lực trả nợ vay của các đơn vị phát hành BĐS chưa niêm yết hiện đang rất yếu. Các chỉ số đánh giá năng lực trả nợ vay và đòn bẩy đều

đang ở mức đáng báo động

 Trong 9T2021, hơn 80% giá trị TPDN của ngành bất động sản dân cư phát hành thuộc về các doanh nghiệp chưa niêm yết. Các doanh nghiệp này có sức khỏe tài chính ở mức yếu rất

đáng báo động. Điều này thể hiện ở mức độ đòn bẩy tài chính (Nợ vay ròng/Vốn chủ sở hữu) hiện ở mức lên tới 8,1x trong khi các DN niêm yết chỉ ở mức 2,5x. Chúng tôi cho rằng

mức độ đòn bảy tính tới hiện tại còn cao còn nữa, khi giá trị trái phiếu phát hành mới bởi các DN Bất động sản chưa niêm yết trong 9T2021 đạt khoảng 100 nghìn tỷ, tương đương 38% 

tổng tài sản của họ tại thời điểm cuối năm 2020, trong khi con số này với các DN đã niêm yết chỉ chiếm khoảng 4%.

 Chúng tôi hiểu rằng trái phiếu của các doanh nghiệp chưa niêm yết này đầu hết là phát hành riêng lẻ cho các bên mua chính là ngân hàng và CTCK và phần lớn có tài sản tài sản đảm

bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng có sự phân hóa rất lớn về chất lượng tín dụng giữa các nhà phát hành. Điều này theo chúng tôi là đặc biệt quan trọng

với các nhà đầu tư, không chỉ cá nhân chuyên nghiệp mà cả các nhà đầu tư định chế tài chính để có thể đánh giá được những rủi ro đi kèm.

 Trên thực tế, tài sản thế chấp hay tài sản đảm bảo chỉ có tác dụng tạo áp lực cho doanh nghiệp trong việc đáp ứng nghĩa vụ nợ, trong khi giá trị thu hồi rất thấp do tính phức tạp của 

các thủ tục xử lý tài sản thế chấp và thời gian kéo dài. Trong phương pháp luận của FiinRatings, khi thực hiện xếp hạng tín nhiệm các nhà phát hành hoặc công cụ nợ của họ, chúng tôi

chỉ thẩm định kỹ yếu tố này trong việc xác định mức độ thu hồi nợ đối với các đơn vị được xếp hạng ở khu vực thấp hoặc có yếu tố đầu cơ.

Nguồn: FiinRatings, FiinPro Platform.

Ghi chú: Số liệu trên được tính toán từ BCTC của 12 doanh nghiệp niêm yết và 68 doanh nghiệp chưa niêm yết trong lĩnh vực bất động sản dân cư có hoạt động phát hành trái phiếu

trong năm 2021, với tổng giá trị trái phiếu phát hành của các doanh nghiệp này đạt gần 120 ngàn tỷ trong 9T2021.

Biểu đồ 17: Các đơn vị chưa niêm yết là đơn
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3.3. Xếp hạng tín nhiệm sơ bộ và ngụ ý về lãi suất

 FiinRatings đã thực hiện phân tích và đánh giá tình trạng tài chính của các đơn vị BĐS dân cư niêm yết 

tại Việt Nam để ra được kết quả xếp hạng sơ bộ. Việc phân tích này được thực hiện dựa vào các thông

tin tài chính mà chúng tôi thu thập và dựa trên mô hình phân tích định lượng của chúng tôi. 

 Dựa trên mức lãi suất trên thị trường và kinh nghiệm qua các trường hợp mà FiinRatings đã thực hiện thì mức

lãi suất mà nhà đầu tư yêu cầu hoặc sẵn sàng trả cho trái phiếu mà các các doanh nghiệp này phát hành hiện

nay như sau:

– Mức lãi suất thấp hơn 7% từ mức xếp hạng A trở lên: được nhà đầu tư chấp nhận cho các doanh

nghiệp được xếp hạng A trở lên, thường là các nhà phát triển lớn, có quỹ đất lớn tại Việt Nam, mức độ sử

dụng đòn bẩy tài chính không lớn và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng như mức đệm tiền mặt ở 

mức cao cho các cú sốc của thị trường bất động sản. Với mức AA là mức rất gần với mức xếp hạng cao

nhất AAA (mức này được xem là mức xếp hạng trái phiếu Chính phủ và hiện có lợi suất ở mức rất thấp. 

Kỳ hạn 10 năm VND hiện đang được giao dịch ở mức 1.95%). Xem chi tiết và ý nghĩa của các thang điểm

xếp hạng của FiinRatings. 

– Mức lãi suất thấp giao động từ 7-10% cho khu vực BBB: thông thường được áp dụng cho các doanh

nghiệp có điểm xếp hạng từ BBB (được chúng tôi định nghĩa là: Năng lực Tương Đối Tốt để đáp ứng các

nghĩa vụ tài chính nhưng dễ bị ảnh hưởng hơn trước các diễn biến bất lợi của nền kinh tế). Mức xếp hạng

này thường là các nhà phát triển Bất động sản có quỹ đất chỉ tập trung tại một hoặc hai thành phố, và sử

dụng mức vay nợ lớn. Khi diễn biến thị trường không thuận lợi, đặc biệt là trong bối cảnh phong tỏa hoặc

giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động bán hàng chậm lại, các doanh nghiệp này phải

phụ thuộc nhiều vào khả năng tái cơ cấu tài chính.

– Mức lãi suất trên 10%/năm cho mức xếp hạn BB trở xuống: được nhà đầu tư chấp nhận cho các nhà

phát hành có mức xếp hạng BB hoặc B trở xuống. Đây là mức thể hiện khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài

chính ở mức Trung bình. Hiện có 21 trong tổng số 52 đơn vị trong mẫu xếp hạng, và 7 doanh nghiệp có

kết quả xếp hạng ở mức BB hoặc B trở xuống. 

 Chúng tôi muốn lưu ý rằng, để thực hiện và có kết quả xếp hạng chính thức, chúng tôi cần thực hiện các phân

tích định tính, bao gồm các 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. Tuy nhiên, như chúng tôi đã chỉ ra trong

phần trước, các doanh nghiệp BĐS niêm yết về cơ bản có chất lượng tín dụng tốt hơn rất nhiều so với các

đơn vị chưa niêm yết. Do đó, nếu thể hiện kết quả xếp hạng tín nhiệm sơ bộ đối với các DN BĐS chưa niêm

yết thì kết quả nhiều khả năng sẽ thấp hơn đáng kể. Điều này thể hiện mức độ rủi ro lớn hơn đối với các nhà

đầu tư đang sở hữu trái phiếu hoặc công cụ nợ của các đơn vị chưa niêm yết này.

Biểu đồ 2 : Xếp hạng tín nhiệm sơ bộ của FiinRatings về các doanh

nghiệp BĐS dân cư đang niêm yết

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Biểu đồ trên là kết quả xếp hạng sơ bộ dựa trên các thông tin tài chính mà chúng tôi thu

thập được, và dựa trên mô hình phân tích định lượng của chúng tôi. 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.

Theo mô hình xếp hạng tín nhiệm sơ bộ của FiinRatings, 40% số doanh nghiệp bất động sản niêm yết có điểm xếp hạng sơ bộ ở mức chất

lượng tín dụng thấp và khoản đầu tư đó được xem là trong nhóm “có yếu tố đầu cơ”.
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Phần 4:

Bài học gì từ Evergrande?
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4.1. Vì sao Evergrande gặp khó khăn?

Sự kiện Evergrande gây ra nhiều lo ngại cho nhà đầu tư về những ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường tài chính. Do đó, chúng tôi tiến hành

đánh giá một số dữ liệu và ngụ ý về sức khỏe tín dụng của các doanh nghiệp Bất động sản của Việt Nam.

 Do môi trường kinh doanh khác nhau và những đặc thù của ngành, việc so sánh ngành Bất

động sản Việt Nam với Trung Quốc nói chung và Evergrande nói riêng có thể có nhiều yếu tố

không tương đồng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến từ các thành viên thị trường về

vấn đề này nên trong khuôn khổ báo cáo, chúng tôi tiến hành đánh giá một số dữ liệu và ngụ ý 

về sức khỏe tín dụng của các doanh nghiệp Bất động sản của Việt Nam.

 Ngành Bất động sản Trung Quốc đã phát triển khá nóng hơn 20 năm qua và Chính phủ Trung

Quốc đã nhiều lần muốn làm “nguội”. Theo chúng tôi, so sánh với Trung Quốc, thị trường Bất

động sản tại Việt Nam vẫn chưa đến giai đoạn quá “nóng” và điều này có thể được thể hiện qua 

3 lý do chính sau đây:

– Mức giá nhà bình quân trong tương quan với thu nhập khả dụng tại một số thành phố như

Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải ở mức rất cao (hơn 30-40 lần). Giá nhà tại Việt Nam 

(cụ thể tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) trong tương quan với thu nhập khả dụng thấp hơn

đáng kể so với Trung Quốc, và ở mức trung bình so sánh với các quốc gia cùng khu vực

(Thái Lan, Myanmar, Philippines). 

– Mức độ tín dụng Bất động sản trong nền kinh tế (bao gồm cả cho vay nhà phát triển Bất

động sản và cho vay người mua nhà) khá lớn, tương đương 30% tổng dư nợ hệ thống của

Trung Quốc trong khi đó ở Việt Nam, theo số liệu của chúng tôi, khoảng 19% vào cuối

2020.

– Lượng hàng tồn kho BĐS tại Trung Quốc là quá lớn: Theo ước tính của trường Đại học

Kinh tế Tài chính Tây Nam, có tới 65 triệu căn nhà trống (tương đương 20% tổng nguồn

cung nhà ở các đô thị của Trung Quốc) tại thời điểm tháng 6/2021. Chỉ số vòng quay về

hàng tồn kho của Evergrande đã phản ánh rõ điều này. Trong khi đó, tại Việt Nam, vòng

quay hàng tồn kho BĐS bình quân chỉ ở mức chưa tới 2 năm. Ở Trung Quốc thì vòng quay 

này rất chậm, ví dụ Evergrande trước khi gặp khó khăn thì đã luôn duy trì vòng quay luân

chuyển hàng tồn kho BĐS cao hơn 3 năm. Riêng năm 2020 thì chỉ số này lên tới 1286 

ngày tức là 3,3 năm thì tập đoàn này mới tiêu thụ hết hàng.

Biểu đồ 21: Giá nhà trung bình trên Thu nhập khả dụng tại Hà Nội, HCMC 

và một số thành phố lớn của Trung Quốc

Nguồn: FiinRatings, Numbeo Property Prices Index 2021

Ghi chú: Dữ liệu được tính bằng tỷ lệ giữa giá căn hộ trung bình chia cho thu nhập khả dụng 

trung bình của 1 hộ gia đình, được biểu thị bằng số năm thu nhập.
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4.1. Vì sao Evergrande gặp khó khăn? (tiếp)

Bản thân tập đoàn Evergrande cũng có mức đòn bẩy tài chính rất cao trước khi Chính phủ Trung Quốc áp dụng “3 lằn ranh đỏ”.

 Với mục đích làm giảm nhiệt thị trường bất động sản, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện siết chặt các quy định cho vay Bất động sản với chính sách “3 lằn ranh đỏ”.  

Các doanh nghiệp Bất động sản sẽ được chia thành 4 loại tương ứng tương ứng với 4 mức độ rủi ro tài chính, và hạn mức tín dụng cấp mới sẽ bị hạn chế dựa trên việc

phân loại này. Điều này gây ra khó khăn cho một số doanh nghiệp Bất động sản đã sử dụng đòn bẩy tài chính cao, và đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh

như Evergrande

 Bản thân Evergrande trước khi gặp khó khăn có tình hình tài chính ra sao?

– Tỷ suất sinh lời suy giảm do gia tăng các hoạt động giảm giá bán. Biên EBITDA giảm từ 25.7% trong năm 2017 về chỉ còn 14.4% trong năm 2020. 

– Mức độ đòn bẩy tài chính ở mức khá cao, thể hiện qua hệ số bao phủ Nợ vay/EBITDA luôn ở mức khoảng 7 lần, trong khi đó hơn 50% nợ vay là nợ ngắn hạn trong

vòng 1 năm.

– Vòng quay hàng tồn kho không được cải thiện. Theo ước tính, trung bình phải mất gần 3 năm để Evergrande bán được hết lượng hàng tồn kho hiện tại của họ.
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Biểu đồ 23: Hệ số đòn bẩy tài chính ở mức khá cao của Evergrande

Nguồn: FiinRatings, S&P Global Ratings
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Biểu đồ 22: Tình hình hoạt động kinh doanh yếu đi của Evergrande

Nguồn: FiinRatings, S&P Global Ratings
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4.1. Vì sao Evergrande gặp khó khăn? (tiếp)

 Trước khi Evergrande rơi vào tình trạng khó khăn, S&P Global Ratings đã đưa ra xếp hạng tín nhiệm ở mức B+ đối với Tập đoàn này. Đây là mức xếp hạng thể hiện khả

năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ở mức Thấp. Theo trong thống kê của S&P Global Ratings trong giai đoạn 1981-2020, những doanh nghiệp có mức xếp hạng tín

nhiệm B+ có tỷ lệ vỡ nợ trong 5 năm tiếp theo lên tới gần 20%. Do đó, những doanh nghiệp hoặc công cụ nợ có mức xếp hạng tín nhiệm này thường được xếp vào hạng có

tính đầu cơ cao,...

 Sau khi S&P Global Ratings đưa ra mức xếp hạng tín nhiệm cập nhật ở mức CC và triển vọng tiêu cực về tính trạng tài chính của Evergrande, giá trị trái phiếu của Tập

đoàn đã giảm khoảng 80-90% trong 2 tháng vừa qua, gây ra rất nhiều quan ngại cho các nhà đầu tư. Nguyên nhân chính của tình trạng này được cho là mức đòn bẩy tài

chính quá mức của Evergrande, cộng thêm những thay đổi trong chính sách của Chính phủ Trung Quốc về các điều kiện để có thể huy động thêm nợ (chính sách “3 lằn

ranh đỏ”), khiến cho tình trạng thanh khoản của công ty này gặp khó khăn khi không thể tái cơ cấu tài chính.

Nguồn: FiinRatings, S&P Global Ratings, Bondsupermart

Biểu đồ 24: Giá trái phiếu Evergrande và thay đổi mức xếp hạng tín nhiệm

bởi S&P Global Ratings

Thực tế trước khi gặp khánh kiệt về tài chính, Evergrande đã được hạ bậc xếp hạng và duy trì ở mức rất thấp (B+) từ giữa năm 2020.
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Biểu đồ 25: Tỷ lệ vỡ nợ lũy kế của doanh nghiệp theo các mức xếp hạng

tín nhiệm của S&P Global Ratings (1981-2020)

Nguồn: FiinRatings, S&P Global Ratings
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4.2. So sánh khả năng trả nợ với Evergrande

Để giúp quý nhà đầu tư hiểu về sức khỏe của các nhà phát hành BĐS của Việt Nam, chúng tôi đã thực hiện so sánh với Evergrande trước khi

tập đoàn này gặp rắc rối về trả nợ vay.

 Do môi trường kinh doanh khác nhau và những đặc thù của ngành, việc so sánh

ngành Bất động sản Việt Nam với Trung Quốc nói chung và Evergrande nói riêng có

thể có nhiều yếu tố không tương đồng. Tuy nhiên, chúng tôi tiến hành đánh giá một

số dữ liệu và ngụ ý về sức khỏe tín dụng của các doanh nghiệp Bất động sản của Việt 

Nam.

 Theo đánh giá sơ bộ, về tổng thể, tình trạng tài chính của các chủ đầu tư BĐS dân cư

đã niêm yết tại Việt Nam ở mức tốt hơn tương đối so với Evergrande, với mức đòn

bẩy tài chính thấp hơn, tỷ suất sinh lời cũng như khả năng luân chuyển hàng tồn kho

tốt hơn. Tuy nhiên, những thay đổi trong chính sách cấp tín dụng hoặc khó khăn

ngoài dự đoán trong việc bán hàng do tác động của dịch bệnh có thể khiến tình trạng

tài chính của các DN này thay đổi theo hướng tiêu cực hơn.

Nguồn: FiinRatings, FiinPro Platform, S&P Global Ratings

Ghi chú: Dữ liệu cho Việt Nam bao gồm 55 doanh nghiệp trong ngành B́ất động sản dân cư Tổng Nợ vay ở mức 138 nghìn tỷ VNĐ tại ngày 30/6/2021 – không bao gồm Vingroup. Nợ vay ròng = Nợ vay ngắn và dài hạn trừ

đi số dư tiền và tương đương tiền không bị phong tỏa. EBITDA = Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng và Quản lý doanh nghiệp + Khấu hao. Hàng tồn kho bao gồm giá trị BĐS sẵn sàng để bán và và giá trị BĐS đang xây

dựng dở dang. Số ngày tồn kho bình quân = 360 ngày x Giá trị tồn kho bình quân trong kỳ / Giá vốn hàng bán trong kỳ. TTM = số liệu 4 Quý gần nhất.

Biểu đồ 26: Năng lực trả nợ của các chủ đầu tư BĐS Việt Nam so với

Evergrande - Nợ vay ròng/EBITDA (TTM)
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Biểu đồ 27: Số ngày tồn kho bình quân của các chủ đầu tư BĐS Việt

Nam thấp hơn nhiều so với Evergrande
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Biểu đồ 28: Biên EBITDA của các chủ đầu tư BĐS Việt Nam cao hơn

tương đối so với Evergrande
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4.2. So sánh khả năng trả nợ với Evergrande (tiếp)

 Chúng tôi cho rằng tiêu chí thứ 3 (Tiền mặt/Nợ vay ngắn hạn >1) rất khó đạt được, 

đặc biệt là với ngành nghề thâm dụng vốn như Bất động sản. Do đó, những tiêu chí

của “3 lằn ranh đỏ” tại Trung Quốc chỉ nên được coi là mốc tham khảo để đánh giá

tình hình tài chính của các doanh nghiệp Bất động sản.

 Để đánh giá hồ sơ rủi ro tài chính, chúng tôi chú trọng hơn tới năng lực trả nợ của 

các doanh nghiệp này, và đã thực hiện so sánh khả năng chi trả nợ của các doanh

nghiệp Bất động sản Việt Nam với Evergrande. 

4 5 4

44

Không vi phạm Vi phạm tiêu chí 1 Vi phạm tiêu chí 2 Vi phạm tiêu chí 3

- Tiêu chí 1: Tỷ lệ Tổng nợ phải trả trên Tổng tài sản (không 

bao gồm các khoản trả trước và Doanh thu chưa thực hiện) 

dưới 70%; 

- Tiêu chí 2: Tỷ lệ thanh toán ròng (Nợ vay ròng trên Vốn

chủ sở hữu) dưới 100%; 

- Tiêu chí 3: Tỷ lệ tiền mặt trên Nợ vay ngắn hạn lớn hơn 1.

Nguồn: FiinRatings, FiinPro Platform

Ghi chú: Dữ liệu được tính toán dựa trên 57 nhà phát triển BĐS dân cư đang niêm yết

Biểu đồ 3 : Hầu hết vi phạm tiêu chí thứ 3 về khả năng thanh khoản nhanh

bằng tiền mặt

Các quy định của Chính phủ Trung Quốc về “3 lằn ranh đỏ” là rất chặt chẽ và nếu áp dụng vào Việt Nam thì các doanh nghiệp Bất động sản 

cũng khó có thể thỏa mãn hết cả 3 tiêu chí.

 Sự kiện Evergrande gây ra một số nghi ngại về những ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường

Tài chính nói chung, và thị trường Bất động sản tại Việt Nam nói riêng. Chúng tôi có thực

hiện so sánh tình trạng tài chính của các chủ đầu tư Bất động sản tại Việt Nam với chính

sách “3 lằn ranh đỏ” tại Trung Quốc, và nhận thấy 77,2% số doanh nghiệp này vi phạm

một trong 3 tiêu chí. 

 Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng những tiêu chí này là rất chặt chẽ và có phần duy ý 

chí (ví dụ hệ số Tiền mặt/Nợ vay ngắn hạn > 1x) và thực tế các doanh nghiệp Bất động

sản kể cả ở các nước phát triển hơn cũng rất khó để có thể thỏa mãn cả 3 điều kiện này.

Biểu đồ 2 : Chính sách "3 lằn ranh đỏ“ của Trung Quốc nếu áp dụng vào DN BĐS 

đang niêm yết tại Việt Nam?

Nguồn: FiinRatings, FiinPro Platform

Ghi chú: Tỷ lệ được tính toán dựa trên BCTC Q2-2021 của 57 nhà phát triển BĐS dân cư đang niêm yết

7.0%

77.2%

8.8%
3.5%

Không vi phạm
(4 DN)

Vi phạm 1 tiêu chí
(44 DN)

Vi phạm 2 tiêu chí 
(5 DN)

Vi phạm 3 tiêu chí 
(2 DN)

Tiêu chuẩn
Hạn mức tăng trưởng 

tín dụng được phép

Không vi phạm 15%

Vi phạm 1 tiêu chí 10%

Vi phạm 2 tiêu chí 5%

Vi phạm 3 tiêu chí 0%
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4.3. Bài học gì cho Việt Nam?

Với ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức

 Chất lượng tín dụng nhà phát hành chưa niêm yết rất yếu: Tín dụng bất động sản tại

Việt Nam chưa ở mức “nóng” như Trung Quốc nhưng như chúng tôi đã chỉ ra, chất lượng

tín dụng một số nhà phát hành trái phiếu BĐS Việt Nam cũng đang rất yếu trong khi chính

các ngân hàng thương mại và các CTCK là các đơn vị mua chính trái phiếu này. Mặc dù

ngành BĐS Trung Quốc và Evergrande có những đặc thù riêng mức độ luân chuyển của

hàng tồn kho cũng như mặt bằng giá nhà ở trong tương quan với thu nhập khả dụng của

người dân, điều chúng tôi muốn đặc biệt lưu ý là chất lượng tín dụng các nhà phát hành

chưa niêm yết vốn có năng lực tài chính yếu hơn nhiều so với các DNNY và kể cả yếu hơn 

Evergrande. Phân tích của chúng tôi chỉ ra rằng rất nhiều trong các nhà phát hành là các

công ty dự án và chúng tôi hiểu rằng các đợt phát hành hầu hết đều có tài sản đảm bảo

hoặc dòng tiền được giám sát bởi ngân hàng đại lý. Tuy nhiên, điều này chỉ có tác dụng

nhiều hơn trong việc tạo áp lực cho nhà phát hành và thực tế đã chứng minh việc xử lý tài

sản thế chấp sẽ kéo dài và lợi nhuận có thể không như mức mà chúng ta kỳ vọng. 

 Cơ cấu trái phiếu chiếm khoảng 46% tổng nợ vay của các DN BĐS và do đó chất

lượng tín dụng của các đơn vị này không chỉ là vấn đề của thị trường trái phiếu mà

còn ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng. Quy mô tín dụng qua 

kênh TPDN đã trở nên khá lớn, chiếm khoảng 12% dư nợ tín dụng ngân hàng và khoảng

15% GDP mặc dù nếu loại bỏ phần bank bond thì giá trị lưu hành trái phiếu chỉ chiếm

khoảng 7,8% GDP. Trong khi tín dụng ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ hơn với những

quy định cụ thể thì rủi ro TPDN theo chúng tôi là lớn hơn rất nhiều. Thực tế trên các thị

trường vốn trên thế giới thì tỷ lệ vỡ nợ trong vòng 5 năm hiện ở mức khá cao: 15% với các

nhà phát hành có mức xếp hạng có tính đầu cơ (dưới mức BBB). 

 Phát huy vai trò của kênh TPDN: trong bối cảnh ảnh hưởng của Covid 1  đến dòng

tiền tạm thời của doanh nghiệp và môi trường lãi suất thấp hiện nay, TPDN đang là

cách thức hợp lý để các ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức có thể giúp tái cấu trúc kỳ hạn

của tín dụng bất động sản và tài trợ vốn cho các chủ đầu tư BĐS. Như lịch sử đã chứng

minh, ngân hàng và bất động sản có mức độ phụ thuộc rất lớn. Do đó, theo chúng tôi, đây là

lúc ngân hàng và các nhà đầu tư tổ chức cần rà soát và đánh giá kỹ lưỡng về chu kỳ của

ngành BĐS và đưa ra các biện pháp hỗ trợ và tái cấu trúc tùy theo đặc thù của từng phân 

khúc cho vay cũng như đặc thù của từng chủ đầu tư, từng dự án. Đối với các khoản tín dụng

mới, chúng tôi cho rằng, các định chế tài chính cần thẩn trọng trong việc lựa chọn các dự án

và chủ đầu tư bất động sản để phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình. 

Với nhà đầu tư cá nhân

 Lựa chọn trái phiếu để đầu tư: hiện có hàng trăm sản phẩm trái phiếu được chào bán trên thị 

trường bởi các CTCK và ngân hàng tuy nhiên thông tin về chất lượng trái phiếu còn chưa đầy đủ. 

Đầu tư trái phiếu thường có kỳ hạn dài hạn từ 3 đến 5 năm và do đó không chỉ lựa chọn trái phiếu 

có mức lãi suất cao mà các yếu tố về chất lượng nhà phát hành và các điều khoản để đảm bảo

quyền lợi cũng như giảm thiểu rủi ro thu hồi lãi và gốc là yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu

ý.

 Cân bằng lợi ích và rủi ro: lãi suất cao đi kèm với rủi ro cao và thời gian qua đã có một số doanh

nghiệp bất động sản có năng lực tín dụng thấp đã nâng lãi suất phát hành nhằm thu hút nhà đầu tư

cá nhân. TPDN là một kênh đầu tư khá hấp dẫn với mức lãi suất bình quân 10,2% so với mức lãi

suất tiền gửi chỉ khoảng 4%. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, chất lượng tín dụng một số

nhà phát hành, đặc biệt là nhà phát hành chưa niêm yết là rất yếu. Đầu tư trái phiếu thường có kỳ

hạn dài từ 3 đến 5 năm và do đó, không chỉ lựa chọn trái phiếu có mức lãi suất cao, mà các yếu tố

về chất lượng nhà phát hành và các điều khoản để đảm bảo quyền lợi là yếu tố quan trọng mà nhà

đầu tư cần lưu ý.

 Rủi ro thu lãi và gốc thuộc về nhà đầu tư: Dưới tư cách nhà đầu tư thứ cấp, dù được định nghĩa

là chuyên nghiệp hay cá nhân nhỏ lẻ, rủi ro về cơ bản là do người nắm giữ trái phiếu chịu trách

nhiệm chứ không phải là các đơn vị tư vấn hoặc phân phối vì:

– hầu như không có điều khoản bắt buộc đơn vị phân phối cam kết lãi và gốc sẽ được trả

đầy đủ; 

– các điều khoản cam kết mua lại cần được trao đổi kỹ và đánh giá về điều kiện mua lại;

– việc các đơn vị phân phối đề cập việc họ cam kết “bảo lãnh phát hành” thì không có nghĩa

là họ cam kết với nhà đầu tư mà đó là cam kết với chủ đầu tư BĐS là khách hàng tư vấn

của họ

– trái phiếu có tài sản đảm bảo không có nhiều ý nghĩa với nhà đầu tư thứ cấp. Nếu phụ

thuộc quá nhiều vào tài sản đảm bảo, chúng tôi cho rằng NĐT sẽ phải mất rất nhiều thời

gian để thu được lợi nhuận kỳ vọng, và tính hấp dẫn của kênh đầu tư này sẽ giảm đi

đáng kể.

 Lựa chọn các quỹ đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp là một sự lựa chọn cho các nhà đầu tư cá

nhân để giảm thiểu rủi ro do những quỹ này thường có những quy định, ràng buộc, điều lệ hoạt

động rõ ràng, được giám sát, và thường được quản lý bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.
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4.3. Bài học gì cho Việt Nam?

Với chủ đầu tư bất động sản

 Môi trường lãi suất thấp và chiến lược vốn: theo chúng tôi, mặt bằng lãi suất hiện

tại là điều kiện rất thuận lợi để có thể xem xét đẩy mạnh kênh huy động TPDN. Điều

này đặc biệt phù hợp trong bối cánh ngành ngân hàng đã và đang có các biện pháp

kiểm soát tín dụng bất động sản và chuyển dịch sang cho vay ngắn và trung hạn. 

 Xác định hoặc tối ưu chi phí huy động vốn: lãi suất TPDN bình quân của các chủ

đầu tư BĐS hiện ở mức 11% đối với trái phiếu nội địa bằng VND. Mức lãi suất này có

thể phù hợp với các nhà phát hành có mức xếp hạng tín nhiệm ở mức Trung bình (BB 

trở xuống) và các công ty dự án vốn không có hồ sơ năng lực tốt mặc dù có tài sản thế

chấp dựa trên kinh nghiệm làm việc của chung tôi với các nhà đầu tư tổ chức cũng

như sự thành công của các đợt phát hành đại chung, mức lãi suất có thể thấp hơn nếu

như doanh nghiệp có mức xếp hạng tín nhiệm ở mức A trở lên. Do đó, mặc dù là kết

quả xếp hạng sơ bộ nhưng chung tôi quan sát nhiều doanh nghiệp có điểm hồ sơ tín

dụng tốt hơn lại đang có mức chi phí vốn tương đồng với các doanh nghiệp khác có

sức khỏe tài chính yếu hơn nhiều, hoặc chỉ là công ty dự án. Ngoài ra, nhiều doanh

nghiệp đang huy động trái phiếu hoặc công cụ nợ trên thị trường quốc tế với lãi suất

khoảng 7-9% (bao gồm cả phí) tính theo USD với kỳ hạn 3 năm. Theo chúng tôi, đây là

mức chi phí vốn khá cao mặc dù rủi ro tỷ giá hiện tại của Việt Nam là thấp. Thực tế, thì

các nhà đầu tư quốc tế đều coi các trái phiếu này thuộc loại “đầu cơ” (“junk bond”), chủ

yếu do trần tín nhiệm quốc gia của Việt Nam chỉ ở mức BB trong thang xếp hạng quốc

tế.

 Cải thiện hồ sơ năng lực tín dụng trên thị trường vốn: Để có thể tối ưu được chi 

phí vốn, chúng tôi cho rằng việc chủ động thông tin và cải thiện hồ sơ năng lực tín dụng 

trên thị trường vốn là yếu tố mấu chốt bên cạnh việc lựa chọn các đơn vị tư vấn uy tín. 

Mặc dù quy định hiện hành chỉ yêu cầu xếp hạng tín nhiệm độc lập với một số điều

kiện sau ngày 1/1/2023, tuy nhiên việc chủ động xác định được điểm tín nhiệm sẽ là

yếu tố tiền đề để hỗ trợ chiến lược vốn dài hạn cho việc phát triển doanh nghiệp.  

Đề xuất cho cơ quan quản lý

 Rủi ro hiện nay đối với thị trường là có và nhất là với nhà đầu tư cá nhân và đại chúng. 

Tuy nhiên, 47% trong cơ cấu phát hành trong 6T2021 được mua bởi các nhà đầu tư tổ chức bao 

gồm ngân hàng và các quỹ đầu tư. Do đó, rủi ro theo chúng tôi chủ yếu đến từ việc tham gia trực

tiếp của nhà đầu tư cá nhân và hoạt động phân phối sau đó của các CTCK và một số ngân

hàng. Các nhà đầu tư tổ chức, theo chúng tôi, họ có đủ năng lực và các ràng buộc liên quan để

có thể quản trị rủi ro hoặc kể cả có rủi ro cao thì cũng đã được phản ánh vào giá lãi suất. Vấn đề

chúng tôi cho rằng việc tham gia của nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp và không chuyên vào

thị trường này là yếu tố cần sự cảnh báo mạnh hơn nữa của các thành viên thị trường. Bên cạnh

đó, việc xây dựng các hướng dẫn hoặc cẩm nang đánh giá tín dụng khi đầu tư vào trái phiếu 

doanh nghiệp theo chúng tôi cũng là hoạt động nên được xem xét nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư

cá nhân hiểu rõ rõ rủi ro và lợi nhuận khi đầu tư vào kênh TPDN hiện nay.

 Có nên siết lại tín dụng bất động sản hay không? như chúng tôi đã chỉ ra trong báo cáo này, 

chất lượng tín dụng và sức khỏe tài chính của ngành BĐS Việt Nam về cơ bản chưa ở giai đoạn

nóng như ở Trung Quốc với một số góc nhìn khác nhau từ mức độ đòn bảy của các chủ đầu tư, 

mức độ đòn bảy tín dung nhà ở cho người mua nhà, mức độ quay vòng của hàng tồn kho BĐS 

cũng như những đặc thù hiện nay của Việt Nam. Tuy nhiên, như chúng tôi đẫ chỉ ra, phần lớn

giá trị phát hành TPDN là do các DN chưa đại chúng và thông tin còn hại chế để hỗ trợ các nhà

đầu tư trong việc nhận diện rủi ro. Do đó, việc tăng cường giám sát các hoạt động phát hành của 

các đơn vị chưa niêm yết trở nên quan trọng cho sự phát triển lành mạnh của thị trường và bảo

vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

 Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông chính sách và cảnh báo nhà đầu tư cá nhân

nhất là nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vấn đề trên càng trở nên quan trọng khi “tính đại chúng” của thị 

trường trái phiếu doanh nghiệp đã lớn. Như chúng tôi đã chỉ ra, người mua sơ cấp là các nhà

đầu tư tổ chức bao gồm CTCK và ngân hàng nhưng sau đó thì họ đều phân phối hầu hết ra thị 

trường và khi đó, rủi ro đã được chuyển đến và phân tán tới các nhà đầu tư cá nhân. Theo 

chúng tôi được biết, hiện Bộ Tài chính đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đối với

nhà đầu tư; đồng thời rà soát, sửa đổi các quy định về xác nhận nhà đầu tư chứng khoán

chuyên nghiệp cũng như khuyến khích các thành viên thị trường trong việc xây dựng cẩm nang

đánh giá tín dụng khi đầu tư TPDN.



Phụ lục
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Phụ lục 1: Quy mô phát hành TPDN

55.4%

38.4%

24.3%

13.9%

7.4%
2.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

50

100

150

200

Malaysia Singapore Thailand Vietnam Philippines Indonesia

tỷ
U
S
D

Dư nợ TPDN % so với GDP 

Nguồn: FiinRatings, ADB

• Trong tương quan với quy mô nền kinh tế, TPDN Việt Nam vẫn ở quy mô tương đối nhỏ so với

các nước trong khu vực mặc dù đã vượt qua Phillipines (7,4%) và Indonesia (2,7%), nhưng vẫn

thấp hơn nhiều so với Thái Lan (24,3%), Singapore (38,4%) hay Malaysia (55,4%). So với năm

2020, vị thế về quy mô TPDN so với GDP của từng quốc gia trong khu vực không có sự thay

đổi, thể hiện múc độ tăng trưởng TPDN trong năm nay ở mức thấp. Lý do chính bởi dịch bệnh

Covid-19 và các chính sách của Nhà nước ảnh hưởng đến cung và cầu trên thị trường.

• Trên thực tế, mặc dù quy mô giá trị lưu hành TPDN Việt Nam đã khá lớn trong tương quan với

GDP khi dư nợ TPDN đạt 13.9% so với GDP, thị trường TPDN Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn

mới phát triển khi thị trường thứ cấp chuyên biệt chưa hình thành và điều kiện chặt chẽ hơn đối

với các đối tượng đầu tư trái phiếu. Thành phần tham gia đầu tư trái phiếu chủ yếu vẫn là các

ngân hàng với mục đích bổ sung nguồn vốn cấp II đê đảm bảo tỷ lệ nguồn vốn an toàn và các

công ty chứng khoán nhằm đầu tư và phân phối lại trái phiếu xuống thị trường thứ cấp. Bên 

cạnh đó, phần lớn trái phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ với tỷ trọng

97% so với tổng giá trị phát hành trong 9T2021, điều này thúc đẩy nhu cầu về tính minh bạch

trên thị trường trái phiếu.

Biểu đồ 34: Quy mô TPDN so với các nước trong khu vực tại

30/9/2021
Biểu đồ 33: Dư nợ thị trường TPDN Việt Nam theo giá trị lưu hành

Nguồn: FiinRatings, AsianBondsOnline, SBV

• Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã trở nên khá lớn, tương đương 15,1% GDP 

và 10,3% dư nợ tín dụng toàn hệ thống tại cuối năm 2020. Điều này cho thấy kênh huy 

động vốn qua trái phiếu, một trong các cấu phần của thị trường vốn cùng với kênh tín dụng

và kênh cổ phiếu đã đóng vai trò quan trọng trong việc khai thông nguồn vốn cho sự phát

triển của doanh nghiệp Việt Nam. 

• Với bối cảnh tăng trưởng tín dụng chỉ ở mức bình quân 13,7% trong 5 năm qua, kênh huy 

động qua TPDN đã góp phần làm cho hệ thống ngân hàng phát triển tốt và lành mạnh hơn 

bất chấp những khó khăn của Covid-19, cũng như giúp giải quyết vấn đề về sử dụng

nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đã tồn tại của hệ thống ngân hàng Việt Nam 

trong nhiều năm qua. Thực tế, cơ cấu cho vay trung và dài hạn trong tổng dư nợ tín dụng

của hệ thống ngân hàng đã giảm đáng kể, từ mức 50,3% tổng dư nợ trong năm 2015 về

mức 48,1% vào cuối năm 2020. 
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Phụ lục 2: Top 20 doanh nghiệp phát hành TPDN lớn trong 9T2021

Nguồn: FiinRatings, FiinPro Platform

STT Doanh nghiệp Ngành Giá trị phát hành TPDN Lãi suất trung bình Kỳ hạn trung bình

tỷ VNĐ %/năm năm

1 Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng 23,000 3.73% 3.0

2 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngân hàng 15,547 6.34% 7.7

3 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng 14,400 4.00% 3.1

4 Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng 13,100 3.48% 3.0

5 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng 11,150 3.82% 2.4

6 Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng 9,000 3.38% 2.8

7 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land Bất động sản 7,950 10.54% 2.3

8 Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Mediterranean Revival Villas Bất động sản 7,200 8.00% 1.0

9 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng 7,100 5.13% 4.2

10 Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng 7,000 3.78% 2.8

11 Tập đoàn Vingroup Bất động sản 6,976 9.10% 3.0

12 Công ty Cổ phần Osaka Garden Bất động sản 6,800 13.28% 1.5

13 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng 6,000 4.49% 3.2

14 Công ty Cổ phần Đầu tư GoldenHill      Bất động sản 5,760 9.70% 3.0

15 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng 5,450 3.95% 2.0

16 Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Thành Long An Bất động sản 5,000 10.00% 5.0

17 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn Bất động sản 5,000 10.61% 2.7

18 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng 5,000 3.94% 2.8

19 Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Bất động sản 4,700 9.56% 3.9

20 Công ty Cổ phần Hoàng Phú Vương Bất động sản 4,670 12.90% 4.0

Tổng 159,048

% tổng giá trị phát hành trong  T2 21 49,6%
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Phụ lục 3: Top 2  ngân hàng có dư nợ TPDN lớn tại 3 /6/2021 

STT Ngân hàng
Trái phiếu của các tổ chức tín 

dụng (tỷ VNĐ)

Trái phiếu của các tổ chức kinh tế

khác (tỷ VNĐ)
Tổng dư nợ TPDN (tỷ VNĐ)

1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 71,660 6,675 78,335 

2 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 65,395 7,999 73,394 

3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 38,104 29,452 67,555 

4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 14,850 51,716 66,566 

5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 33,772 15,973 49,745 

6 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh 29,397 7,322 36,719 

7 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 8,749 26,255 35,003 

8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam 32,300 2,297 34,597 

9 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 10,774 11,627 22,401 

10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á 8,246 10,904 19,150 

11 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam 15,107 2,049 17,157 

12 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông 14,146 62 14,208 

13 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 5,615 6,796 12,410 

14 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín 6,634 4,480 11,114 

15 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt 10,078 94 10,172 

16 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á 7,353 - 7,353 

17 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 2,268 5,027 7,295 

18 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 6,002 775 6,777 

19 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân 127 5,867 5,994 

20 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 3,919 - 3,919 

Tổng 2  ngân hàng 393,005 196,762 589,767

%/dư nợ TPDN tại 3 /6/2 21 37,5% 18,8% 56,3%

Nguồn: FiinRatings, FiinPro Platform
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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 đưa ra khuyến nghị mua bán hay nắm giữ bất kỳ cổ

phiếu 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.

 Tài liệu này có thể được thay đổi mà không có sự thông báo trước. Nội dung và các nhận định trong báo cáo này có thể bị thay đổi hoặc lỗi thời tùy theo tình hình

thực tế và những thông tin bổ sung mà chúng tôi có được. FiinGroup sẽ không có trách nhiệm phải cập nhật, sửa đổi và bổ sung nội dung theo những thay đổi đó.

 Toàn bộ các thông tin này được soạn lập và xử lý dựa trên các thông tin đại chúng và các nguồn khác mà FiinGroup có được, chúng tôi đã không có các thủ tục

thực hiện xác minh độc lập về tình chính xác, đầy đủ hoặc tính phù hợp cho việc sử dụng và chúng tôi không cam kết về tính chính xác của những thông tin đó.

 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.

 Không có nội dung nào bao gồm dữ liệu, biểu đồ, bảng biểu, mô hình, và nhận định trong báo cáo này có thể được tái bản, sao chép, sửa đổi, thương mại hóa, 

công bố dù toàn bộ hay từng phần dưới bất kỳ hình thức nào nếu như không có sự chấp thuận của FiinGroup.

 FiinGroup là công ty chuyên về dịch vụ thông tin phân tích tài chính và định mức tính nhiệm theo giấy phép số 02/GXN-XHTN của Bộ Tài chính Việt Nam ngày

30/3/2020. Theo đó, FiinGroup không tham gia và không được phép tham gia vào các hoạt động môi giới và tư vấn chứng khoán, dịch vụ ngân hàng và dịch vụ

kiểm toán. Chúng tôi duy trì hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo tất cả các giám đốc, quản lý và nhân viên tuân thủ các quy định này cũng như tránh xung đột về

mâu thuẫn lợi ích nhằm đảm báo tính độc lập tuyệt đối trong bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi.

Tuyên bố Bản quyền và Miễn trừ trách nhiệm
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