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 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU  

 

 
 

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP T3/2021  

Thị trường sơ cấp: bắt đầu có tín hiệu phục hồi về giá trị 

Tổng giá trị TPDN phát hành trong tháng 3/2021 đạt mức 14.960 tỷ đồng, tăng 
98,3% so với tháng trước, tuy nhiên giảm 41,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong tháng, có 27 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 12.100 tỷ đồng trái phiếu riêng 
lẻ, tăng 111,6% so với tháng trước, tỷ lệ phát hành thành công đạt 65,7%. Các 
doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong tháng là: CTCP 
Tập đoàn Sovico (2.000 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang 
(1.500 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (1.000 tỷ đồng), CTCP 
Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi (1.000 tỷ đồng) và CTCP BĐS Bim (1.000 
tỷ đồng). Trong tháng 3/2021, 2.860 tỷ đồng TPDN được phát hành ra công chúng 
(tăng 56,8% so với tháng trước), toàn bộ đều thuộc về Tập đoàn Vingroup.  

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 33.672 tỷ đồng, giảm 25,1% 
so với cùng kỳ năm trước; trong đó 26.677 tỷ đồng phát hành riêng lẻ (-31,3% 
svck) và 6.994,3 tỷ đồng phát hành ra  công chúng (+39,9% svck). Sau kỳ nghỉ lễ, 
thị trường TPDN sẽ dần trở nên sôi động hơn nhờ những thay đổi tích cực về mặt 
pháp lý vừa qua và mối quan tâm của nhà đầu tư đối với trái phiếu cũng sẽ cao 
hơn.   

Trong tháng 3/2021, Bất động sản tiếp tục là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 

29,7% tổng giá trị phát hành, tương đương 4.450 tỷ đồng (tăng 42,4% so với tháng 
trước). Các doanh nghiệp BĐS phát hành nhiều nhất: CTCP Đầu tư Thương mại 
Dịch vụ Gia Khang (1.500 tỷ đồng), CTCP BĐS Bim (1.000 tỷ đồng), ... Chúng tôi 
nhận thấy lãi suất TPDN bất động sản trong tháng 3 ở mức ổn định, dao động 
trong khoảng 10-11%.  

Tài chính – Ngân hàng chiếm 15,4% tổng giá trị phát hành trong tháng, tương 

đương 2.300 tỷ đồng (gấp 3,3 lần so với tháng trước). Đáng chú ý, chỉ có duy nhất 
một ngân hàng thương mại phát hành TPDN trong tháng 3/2021 là Ngân hàng 
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng và lãi suất 3,9%. 
Trong khi đó, các doanh nghiệp Dịch vụ tài chính phát hành TPDN với mức lãi 
suất dao động trong khoảng từ 6,4% - 12,5%.  

Nhóm Tập đoàn đa ngành  chiếm 32,5% tổng giá trị phát hành trong tháng, tương 

đương 4.860 tỷ đồng (tăng 220,8% so với tháng trước). Toàn bộ giá trị TPDN này 
do Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Vingroup phát hành với lãi suất lần lượt là 10,5% 
và 9,7%.  

Các ngành khác chiếm 22,4% tổng giá trị phát hành trong tháng, tương đương 

3.350 tỷ đồng (tăng 51,3% so với tháng trước). Đáng chú ý có: CTCP Đầu tư và 
Phát triển Thủy điện ĐăkPsi  phát hành 1.000 tỷ đồng với lãi suất 10,0%, CTCP 
phát triển Hạ tầng Kỹ thuật phát hành 500 tỷ đồng với lãi suất 10,3%. 

 

  

 Tổng giá trị TPDN phát hành trong tháng 3/2021 đạt mức 14.960 tỷ đồng (-

41,3% svck), tăng 98,3% so với tháng trước. 

 Giá trị TPDN phát hành lũy kế từ đầu năm đạt 33.672 tỷ đồng, giảm 32,1% 

so với cùng kỳ năm ngoái. 

 Thị trường TPCP tương đối trầm lắng. Tỷ lệ trúng thầu trong tháng 3 ở  

mức thấp, đạt 41%. Lãi suất trúng thầu tăng nhẹ.   
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Hình 1: Qui mô thị trường trái phiếu và tỷ 
trọng GDP Việt Nam (nghìn tỷ đồng) 

 

Nguồn: VND Research, ADB 
 

 

 

Hình 2: Qui mô thị trường TPDN các nước 
trong khu vực  

 

Nguồn: VND Research, ADB 
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Hình 3: Giá trị và tỷ lệ phát hành thành công TPDN theo tháng (tỷ đồng) 

 
   Nguồn: HNX, VND RESEARCH 

Hình 4: Cơ cấu TPDN phát hành theo tháng (tỷ đồng)  Hình 5: Cơ cấu TPDN phát hành theo ngành (%)  

 

 

 

 

   Nguồn: VND RESEARCH, HNX     Nguồn: VND RESEARCH, HNX  

Hình 6: Xu hướng kỳ hạn TPDN phát hành trong 3T2021 (năm)  Hình 7: Xu hướng lãi suất TPDN phát hành trong 3T2021 (%)  

 

 

 

 

   Nguồn: VND RESEARCH, HNX     Nguồn: VND RESEARCH, ADB, FiinPro  
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Thị trường TPDN thứ cấp  

Hiện nay, các giao dịch TPDN thứ cấp tại Việt Nam được thực hiện qua 3 hình 
thức chính: (i) niêm yết trên HSX; (ii) nền tảng giao dịch của các đơn vị phân phối 
và (iii) thỏa thuận trên thị trường OTC.  

Tổng giá trị giao dịch TPDN trong tháng 3 đạt mức 3.521 tỷ đồng, tăng tới 112% 
sv tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 153,1 tỷ đồng/phiên, tăng 
38% sv tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân trong vòng 12 tháng qua là 2.613 
tỷ đồng/tháng. Chúng tôi kỳ vọng giá trị giao dịch TPDN thứ cấp sẽ tiếp tục tăng 
trưởng trong các tháng tới. Tính tới nay, có 32 trái phiếu được niêm yết trên HSX 
với tổng giá trị niêm yết là 25.457 tỷ đồng, trong đó 11.500 tỷ đồng (45% giá trị 
niêm yết) thuộc về CTCP Tập đoàn Masan. 

Hình 8: Giá trị giao dịch TPDN thứ cấp theo tháng (tỷ đồng)  Hình 9: Cơ cấu TPDN niêm yết theo ngành tháng 3/2021 (%)  

 

 

 

 

   Nguồn: VND RESEARCH, HSX     Nguồn: VND RESEARCH, HSX  
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THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THÁNG 3/2021 

Thị trường sơ cấp 

Tỷ lệ trúng thầu trong tháng qua ở mức thấp, đạt 41,0%. Trong tháng 3/2021, Kho 

bạc Nhà nước (KBNN) đã gọi thầu thành công 2.500 tỷ đồng TPCP ở kỳ hạn 5 

năm, 1.781 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 năm, 4.550 tỷ đồng ở kỳ hạn 10 năm, 3.000 tỷ đồng 

ở kỳ hạn 15 năm, chỉ 60 tỷ đồng ở kỳ hạn 20 năm và 253 tỷ đồng ở kỳ hạn 30 

năm. Nhìn chung lãi suất trúng thầu các kỳ hạn tăng so với lần phát hành gần 

nhất. Chi tiết kết quả đấu thầu trong tháng như sau: 

Hình 10: Tổng hợp kết quả đấu thầu từ 01/03-31/03/2021 

 
   Nguồn: VNDIRECT Research, HNX 

 

Lũy kế từ đầu năm, thị trường sơ cấp đã huy động được 39.205 tỷ đồng TPCP từ 

KBNN. Tổng giá trị phát hành hoàn thành 39,2% kế hoạch đấu thầu Quý 1/2021 

và 11,2% kế hoạch cả năm của KBNN. Chúng tôi cho rằng tỷ lệ phát hành thành 

công TPCP trong quý 1/2021 không cao và không đạt kế hoạch do (1) Lãi suất 

TPCP dù tăng sv tháng trước nhưng vẫn ở mức thấp, chưa đủ hấp dẫn để thu hút 

thêm nhà đầu tư, (2) Kho bạc Nhà nước cũng chưa cần đẩy mạnh phát hành 

TPCP trong quý 1/2021 do các nguồn thu cho ngân sách Nhà nước tăng trưởng 

tích cực trong kỳ.  

Thị trường thứ cấp 

Tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp tháng 3/2021 đạt 239.519 tỷ đồng, 

tương ứng giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên 10.413 tỷ đồng, giảm 9,7% so với 

tháng trước đó. Giao dịch outright chiếm tỷ lệ 69,7% trong tổng giá trị giao dịch, 

còn lại 30,3% là giao dịch repo.  

Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị 1.757 tỷ đồng, đưa tổng giá trị 

mua ròng lũy kế của khối ngoại từ đầu năm 2021 lên mức 5.909 tỷ đồng. 

Lợi suất trái phiếu phân hóa, giảm từ 0,8 đến 3,8 điểm cơ bản ở các kỳ hạn từ 1 

đến 3 năm, còn lại tăng từ 4,4 đến 11,3 điểm cơ bản. Chi tiết thay đổi lợi suất như 

sau: 

Hình 11: Thay đổi lợi suất TPCP các kỳ hạn (điểm %) 

 
   Nguồn: VNDIRECT Research, VBMA 

 

  

Tổng GT gọi thầu 

(tỷ đồng)

Tổng GT trúng 

thầu (tỷ đồng)

Tỷ lệ 

trúng thầu

Lãi suất 

trúng thầu (%)

Thay đổi LS 

(điểm %)

KBNN 29.750                  12.194             41,0%

5             4.000                    2.550              63,8% 1,08               0,05

7             2.750                    1.781              64,8% 1,45               -               

10            10.500                  4.550              43,3% 2,25               0,08

15            10.500                  3.000              28,6% 2,46               0,06

20            1.000                    60                   6,0% 2,89               -               

30            1.000                    253                 25,3% 3,05               0,04

TỔNG 29.750                  12.194             41,0%
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THÔNG TIN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP THÁNG 3/2021 

 Hình 12: Các đợt phát hành TPDN có giá trị lớn nhất tháng 3/2021 

STT Tên TCPH 
Tổng giá trị (tỷ 

đồng) 

Kỳ hạn 

(năm) 
Lãi suất (%) Ghi chú 

1 CTCP Tập đoàn Sovico 2.000 3,0 10,5% TPDN bao gồm quyền mua lại trước hạn  

2 
CTCP Đầu tư Thương 

mại Dịch vụ Gia Khang  1.500 3,0 11,0%  

3 
Ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng  1.000 3,0 3,9%  

4 
CTCP Đầu tư và Phát 

triển Thủy điện ĐăkPsi 1.000 10,0 10,0% TPDN bao gồm quyền tài sản và mua lại trước hạn 

5 
Ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng 1.000 3,0 3,9%  

 

   NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX 

Hình 13: Các đợt phát hành trái phiếu với lãi suất cao trong năm 2021  

STT Tên TCPH 
Tổng giá trị (tỷ 

đồng) 
Kỳ hạn 
(năm) 

Lãi suất (%) Ghi chú 

1 CTCP Kinh doanh F88 150 1,5 12,5% Trái phiếu đi kèm bảo lãnh thanh toán  và mua lại trước hạn 

2 
CTCP Phát triển Giáo dục 
Igarten 

135 3,0 12,5% Trái phiếu đi kèm quyền mua lại trước hạn 

3 CTCP Kinh doanh F88 150 1,0 12,0% Trái phiếu đi kèm bảo lãnh thanh toán và mua lại trước hạn 

4 CTCP Anh Ngữ APAX 200 2,0 12,0%   

5 CTCP Camimex 100 3,0 11,3%  

 

   NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX 

Hình 14: Top các đợt phát hành trái phiếu có khối lượng lớn nhất trong quý 1/2021  

STT Tên TCPH 
Tổng giá trị (tỷ 

đồng) 

Kỳ hạn 

(năm) 
Lãi suất (%) Ghi chú 

1 
CTCP Phát triển Bất Động 
Sản Nhật Quang 

2.150 3,0  TPDN bao gồm quyền mua lại theo thỏa thuận 

2 CTCP Tập đoàn Sovico 2.000 3,0 10,5% TPDN bao gồm mua lại trước hạn 

3 
CTCP Đầu tư Smart 

Dragon 
1.900 5,0   

4 
CTCP Đầu tư Thương mại 
Dịch vụ Gia Khang  

1.500 5,0 11,0%  

5 

CTCP Dịch vụ Thương 

mại Tổng hợp 
VinCommerce 

1.500 5,0   

 

   NGUỒN: VNDS RESEARCH, HNX 
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PHỤ LỤC: THỐNG KÊ TPDN PHÁT HÀNH T3/2021 
 

TCPH 

Tổng 
GTPH 

(tỷ 
VND) 

Tổng 
GTPH 

thành công 
(tỷ VND) 

Loại lãi 

suất 
Lãi suất 

Biên 

độ 

Kỳ 
hạn 

(năm) 

Ngày phát 

hành 

Nhà đầu tư 

tổ chức 

Nhà đầu 
tư cá 

nhân 

I. Bất Động Sản 

CTCP Đầu tư Thương mại 
Dịch vụ Gia Khang  

1.500 1.500 Cố định 11,0%   3,0 16/3/2021     

CTCP BĐS Bim 1.000 1.000 Thả nổi 10,0% 4,0% 2,0 15/3/2021 100,00%   

CTCP Kinh doanh BĐS Hà An 500 500 Thả nổi 10,8% 4,4% 3,0 18/3/2021     

CTCP Hưng Thịnh Land 500 500 Thả nổi 10,5% 4,5% 3,0 18/3/2021 100,00%   

CTCP Sunshine AM 400 400 Cố định 11,0%   5,0 5/3/2021 100,00%   

CTCP Tập Đoàn Tiến Phước 300 300      2,0 25/3/2021     

CTCP Đất Xanh Miền Trung 150 150 Cố định 11,0%   1,0 10/3/2021 16,66% 83,33% 

CTCP Outstanding Investment 100 100       3,0 11/3/2021     

II. Dịch vụ tài chính 

CTCP Tập Đoàn Đầu tư IPA 300 300 Cố định 10,5%   3,0 30/3/21 100,00%   

CTCP CHỨNG KHOÁN KIS 

VIỆT NAM 
300 300 Cố định 6,4%  2,0 11/3/21 100,00%   

CTCP Kinh doanh F88 150 150 Cố định 12,5%  1,5 8/3/21 20,00% 80,00% 

CTCP Kinh doanh F88 150 150 Cố định 12,0%  1,0 8/3/21 35,07% 64,93% 

CTCP Chứng khoán Rồng Việt 150 150 Cố định 9,3%  1,0 15/3/21 93,33% 6,67% 

Công ty TNHH Chứng khoán 

ACB 
130 130 Cố định 7,8%  1,0 22/3/21   100,00% 

Công ty TNHH Chứng khoán 
ACB 

120 120 Cố định   1,0 17/3/21     

III. Xây dựng          

CTCP phát triển Hạ tầng Kỹ 
thuật 

500 500 Cố định 10,3%   3,0 18/3/2021 87,50% 12,50% 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Nova Song Giang 
200 200 Thả nổi 11,0% 4,5% 1,0 19/3/2021 100,00%   

III. Dịch vụ 

CTCP Đầu tư và Quản lý 

Khách sạn TNH 330,00 330,00  Cố định 10,0%  6,0 
31/3/2021 

100,00%    

IV. Sản xuất 

CTCP Đầu tư và Phát triển 
Thủy điện ĐăkPsi 

1.000 1.000 Thả nổi 10,0% 4,5% 10,0 15/3/2021 100,00%   

CTCP Xi Măng Xuân Thành 390 390 Thả nổi 10,5% 3,5% 5,0 23/3/2021 100,00%   

CTCP Nhựa Đồng Nai miên 
Trung 

150 150 Cố định 11,0%   3,0 31/3/2021 100,00%   

CTCP Năng lượng Bắc Hà 100 100 Cố định 10,5%   3,0 25/3/2021 100,00%    

V. Vận tải 

CTCP Tập Đoàn Hateco  310 310 Cố định 10,1%  2,0 31/3/2021   

Công ty TNHH Thế Vượng 85 85      1,0 08/3/2021    

VI. Khác 
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CTCP Tập đoàn Sovico 2.000 2.000 Cố định 10,5%  3,0 22/3/2021 100,00%   

CTCP Phát triển Giáo dục 

Igarten 
135 135 Cố định 12,5%  3,0 27/3/2021 59,30% 40,70% 

CTCP Camimex 100 100 Cố định 11,3%  2,0 11/3/2021   100,00% 

Công ty TNHH MTV 17 50 50     18/3/2021     

VII. Ngân hàng          

Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng 1.000 1.000 Cố định 3,9%  3,0 30/03/2021   
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

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

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

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

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch phần 
trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu rõ trong 
báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

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

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

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

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong báo 
cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch 
chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin 
được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay 
đầy đủ của những thông tin này. 

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

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham khảo 
và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có 
các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của 
mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi 
tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm 
về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở 
hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông 
mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  

Trần Khánh Hiền -  Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

 

Đinh Quang Hinh – Chuyên viên Phân tích Cao Cấp 

Email: hinh.dinh@vndirect.com.vn 

 

Phan Vân Anh – Chuyên viên Phân tích 

Email: anh.phanvan@vndirect.com.vn 

 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
 

 

file:///C:/Users/Ba.N/Downloads/www.vndirect.com.vn
mailto:hien.trankhanh@vndirect.com.vn
mailto:hinh.dinh@vndirect.com.vn
mailto:anh.phanvan@vndirect.com.vn
mailto:research@vndirect.com.vn
https://vndirect.com.vn/

