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CÁC DOANH NGHIỆP VNDIRECT LỰA CHỌN
ĐỂ TƯ VẤN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
LUÔN PHẢI ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ:

Công ty cổ phần Chứng khoán 
VNDIRECT (VNDIRECT) �ược 
thành lập từ năm 2006 và hoạt 
�ộng trong lĩnh vực Tài chính - 
Chứng khoán.

Với sứ mệnh mang kiến thức 
�ầu tư �ến với mọi người dân 
Việt Nam, VNDIRECT không 
ngừng phát triển và ngày càng 
mở rộng sản phẩm, dịch vụ 
�ầu tư nhằm giúp khách hàng 
kiến tạo con �ường sức khỏe 
tài chính và an tâm �ầu tư. 

Doanh nghiệp �áp ứng �ược các �iều kiện về quản trị
doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có năng lực kinh doanh kinh doanh cốt lõi bền 
vững và dòng tiền chính �ến từ hoạt �ộng kinh doanh.
Doanh nghiệp có báo cáo tài chính minh bạch và giải thích 
�ược các nút thắt gây hiểu nhầm trong quá trình lưu chuyển 
tiền tệ.
Doanh nghiệp có câu chuyện chiến lược rõ ràng và dự báo 
�ược tăng trưởng. 
Doanh nghiệp có �ội ngũ lãnh �ạo có tầm nhìn và có kinh 
nghiệm triển khai năng lực kinh doanh cốt lõi.

Các ngành nghề mục tiêu:
Năng lượng 
 
Nước 
 
Thiết bị �iện 
 
Tài chính
 
Bất �ộng sản, Xây dựng, dịch vụ du lịch 
 
Giáo dục, y tế 
 
Công nghệ thông tin



 

TỔNG QUAN

Trái phiếu CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (công ty con thuộc CTCP Đầu tư và Xây dựng Trung Nam) là trái 
phiếu phát hành huy �ộng vốn cho Dự án �iện gió EA Nam – dự án �iện gió lớn nhất Đông Nam Á với tổng công 
suất lên �ến gần 400 MW.  Dự án ra �ời sẽ góp phần giải quyết vấn �ề �iện năng ở khu vực Tây nguyên.

Năng lượng tái tạo là một xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh các vấn �ề môi trường ngày càng 
nghiêm trọng, và là ngành �ược ưu tiên trong chính sách phát triển của Chính phủ. CTCP Đầu tư và Xây dựng 
Trung Nam là doanh nghiệp �ứng �ầu trong ngành về tổng công suất lắp �ặt, và cũng thuộc Top các doanh 
nghiệp hàng �ầu Đông Nam Á về năng lượng tái tạo.

Lãi suất trái phiếu hấp dẫn 9,2 – 9.7%/năm, kì hạn trái phiếu �a dạng từ 1 �ến 9 năm, phù hợp với nhu cầu tích sản 
của Nhà �ầu tư có nguồn tiền nhàn rỗi, muốn cố �ịnh lãi suất �ầu tư trong bối cảnh lãi suất có xu hướng giảm.

Trái phiếu có thể dễ dàng mua, bán lại trên thị trường thứ cấp với VNDIRECT �óng vai trò là nhà tạo lập thị trường.



PHẦN 1

TRÁI PHIẾU
TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1
Sức hấp dẫn từ một trái phiếu xanh



TRÁI PHIẾU TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1 - ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Lợi suất trái phiếu chính phủ

Lãi suất tiết kiệm

Lãi suất trái phiếu
Trung Nam Đắk Lắk 1

2,18%/năm kì hạn 10 năm

5,6 – 6,8%/năm kì hạn 12 tháng

9,2  - 9,7%/năm

Cơ hội �ầu tư vào dự án năng lượng xanh lớn nhất Đông Nam Á 
- góp phần bảo vệ trái �ất khỏi biến �ổi khí hậu toàn cầu.

Lần �ầu tiên trái phiếu ngành năng lượng có kỳ hạn 9 năm 
�ược phân phối trên thị trường trong bối cảnh lãi suất thị 
trường tiếp tục có xu hướng giảm.

Dự án trái phiếu �ạt chuẩn �ầu tư của các �ịnh chế lớn: dự 
án hiệu quả với dòng tiền chắc chắn nhờ giá bán �iện ưu 
�ãi cố �ịnh trong 20 năm, thời gian �ầu tư ngắn, �ược thẩm 
�ịnh �ạt �ủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế với các thiết bị 
và công nghệ tối tân nhất hiện nay. 

VCB là �ơn vị quản lý tài sản �ảm bảo, quản lý dòng tiền và 
�ồng tài trợ dự án.

VNDIRECT là �ơn vị tư vấn và tạo lập thanh khoản cho trái 
phiếu trên thị trường thứ cấp.  



TRÁI PHIẾU TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1 - THÔNG TIN MỞ BÁN ĐỢT 1

Mã trái phiếu
Quy mô phát hành
Ngày phát hành
Kỳ hạn

TD1CB2122001            TD1CB2126002                             TD1CB2130003
60 tỷ �ồng            600 tỷ �ồng                              960 tỷ �ồng
07/06/2021            23/06/2021                     07/06/2021
13 tháng            61 tháng                     109 tháng

Mua lại trước hạn Theo các �iều khoản 
�iều kiện trái phiếu

TCPH cam kết hàng năm mua lại 25% số 
lượng trái phiếu, bắt �ầu từ năm 2023 theo 
các Điều khoản và Điều kiện của trái phiếu

TCPH cam kết hàng năm mua lại 25% số lượng trái 
phiếu, bắt �ầu từ năm 2027 theo các Điều khoản và 
Điều kiện của trái phiếu

Kỳ trả lãi 3 tháng/lần vào ngày 29 của các tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 hàng năm. Ngày thanh toán lãi �ầu tiên là 29/10/2021

Mục �ích phát hành Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan �ến việc �ầu tư thực hiện Dự án Nhà máy �iện gió Ea Nam

Cam kết bảo lãnh Cam kết bảo lãnh của CTCP Đầu tư và Xây dựng Trung Nam

Tỷ lệ giá trị TSBĐ
tại ngày �ịnh giá �ịnh kỳ Tối thiểu 135% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu �ang lưu hành

Nguồn trả nợ Toàn bộ dòng tiền từ Dự án và các nguồn thu hợp pháp khác của TCPH

Đơn vị quản lý TSBĐ VCB – chi nhánh Hoàng Mai

Lãi suất coupon 04 Kỳ tính lãi �ầu tiên: 9,5%/năm, 04 kỳ tính lãi tiếp theo: 
Lãi Suất Tham Chiếu + 3,2%/năm nhưng không thấp hơn 
10%/năm. Các kỳ tính lãi sau �ược tính theo công thức: 
Lãi Suất Tham Chiếu + 3,2%/năm.

04 Kỳ tính lãi �ầu tiên: 9,5%/năm. Các kỳ tính lãi sau �ược tính theo công 
thức: Lãi Suất Tham Chiếu + 3,2%/năm nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Tài sản �ảm bảo Toàn bộ tài sản gắn liền với �ất thuộc Dự án nhà máy �iện gió Ea Nam.
Động sản là toàn bộ máy móc, thiết bị và các �ộng sản khác thuộc Dự án.
Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ Dự án.
Toàn bộ cổ phần của (các) cổ �ông tại Công ty cổ phần �iện gió Trung Nam Đăk Lăk 1.

Lưu ý: Trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng (ngừng giao dịch) từ sau ngày chốt danh sách �ến hết ngày thực hiện của mỗi kỳ 
mua lại trước hạn 



Toàn bộ tài sản gắn liền với �ất (bao gồm cả tài sản gắn liền 
với �ất hình thành trong tương lai) thuộc Dự án nhà máy �iện 
gió Ea Nam.

Động sản là toàn bộ máy móc, thiết bị và các �ộng sản khác 
thuộc Dự án. 

Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ Dự án.

Toàn bộ cổ phần của (các) cổ �ông tại Công ty cổ phần �iện 
gió Trung Nam Đắk Lắk 1.

GIÁ TRỊ ĐỊNH GIÁ
(Triệu �ồng)LOẠI TÀI SẢN

Không �ịnh giá

11.412.751

Không �ịnh giá

3.576.427

TÀI SẢN BẢO ĐẢM



PHẦN 2

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1
Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Trung Nam
(Trungnam Group)

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1
Sử dụng cho dự án Nhà máy �iện gió Ea Nam



Là công ty hiếm hoi trong ngành có năng lực PC và lắp �ặt cho các dự 
án �iện gió nên có khả năng tự quản lý �ầu tư toàn bộ hạ tầng và thi 
công nhà máy.

Nhờ uy tín �ầu tư lâu năm và các dự án lớn, TNG là khách hàng ưu tiên 
của các nhà cung cấp uy tín hàng �ầu thế giới, qua �ó nhận �ược 
nhiều ưu �ãi về tiến �ộ cung cấp thiết bị và thời hạn thanh toán.

Năng lực nghiên cứu, khảo sát tiền khả thi và khả thi vững chắc, kết 
hợp ưu thế cạnh tranh vượt trội trong �ấu thầu dự án dựa trên uy tín, 
năng lực triển khai �ã �ược chứng minh giúp Trung Nam có thể lựa 
chọn các dự án �ầu tư có hiệu quả cao nhất.   

Trungnam Group
LỢI THẾ CẠNH TRANH
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CÁC DOANH NGHIỆP ĐỨNG ĐẦU VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIETNAM

Tổng công suất phát 2020 (MW) Thị phần 

Trungnam Group
NHÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Trang trại �iện tái tạo
quy mô hàng �ầu Việt Nam
Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450 MW 

Điện gió Thuận Bắc 152 MW 

1 GW
Đứng �ầu về tổng công suất 2020

6%
Đứng �ầu thị phần

năng lượng tái tạo 2020

1,371 GWh
Tổng sản lượng năm 2020

~11 GW
Mục tiêu 10 năm 

~20%
Mục tiêu 10 năm 

~37,000 GWh
Mục tiêu 10 năm 

Hệ thống truyền tải 500kV
Công ty tư nhân �ầu tiên �ầu tư & xây dựng

Trạm biến áp và Đường dây truyền tải 500 kV

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp



Trungnam Group
QUY MÔ VƯƠN TẦM KHU VỰC

Chỉ sau 4 năm, Trung Nam �ã trở thành một 
doanh nghiệp năng lượng tái tạo lớn trong khu 
vực với tổng công suất 1,016 MW, trong �ó:

        10% (104 MW) �iện gió,  
        78% (794 MW) �iện mặt trời,  
        12% (118 MW) thủy �iện nhỏ 

(*) gồm �iện gió, �iện mặt trời, �iện sinh khối, thủy �iện nhỏ  

Các doanh nghiệp hàng �ầu Đông Nam Á về tổng công suất
năng lượng tái tạo năm 2020 và 2025
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Nguồn: VNDIRECT tổng hợp

Trung Nam �ầu tư & sở hữu Trang trại Điện mặt 
trời quy mô hàng �ầu ĐNA với tổng công suất 
450 MW.  

Thời gian xây dựng thần tốc trong 102 ngày 
(bao gồm cả thời gian xây dựng trạm biến áp 
1800 MVA + �ường dây 500 kV).
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Nguồn: VNDIRECT tổng hợp
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Tên dự án
Chủ �ầu tư
Địa �iểm

Tình trạng pháp lý

Tổng công suất lắp �ặt toàn dự án

Sản lượng �iện dự kiến
Tổng mức �ầu tư (bao gồm VAT)

Diện tích �ất (vĩnh viễn)
Tuổi thọ kinh tế dự án
Số lượng turbine gió

Cấp �iện áp �ấu nối
Tổng thầu EPC

Nhà cung cấp thiết bị chính

Nhà máy �iện gió Ea Nam

Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1

xã Ea Nam, xã Ea Khal, xã Dliê Yang,
huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Cơ bản hoàn thiện (Đã có trong quy hoạch �iện 
quốc gia, �ã �ược phê duyệt chủ trương �ầu tư, �ã 
ký hợp �ồng mua bán �iện)

399,6 MW

1.267.724 MWh/năm
14.817.619.000 �ồng

977.560 m2

20 năm
84 turbines bao gồm các loại mới nhất
và có các hiệu suất lớn nhất của Enercon:
- 48 turbines 4,2MW
- 36 turbines 5,5MW

500kV

Trung Nam E&C

Enercon (Đức)

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ EA NAM
DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ LỚN NHẤT KHU VỰC ĐÔNG NAM Á



DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ EA NAM
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Dòng Tiền Dự Án Nhà Máy Điện Gió EA NAM

EBITDA DSCR

Năng lượng tái tạo là xu hướng mới trên toàn 
thế giới và bùng nổ tại Việt Nam nhờ: tăng 
trưởng nhu cầu �iện, �iều kiện tự nhiên thuận 
lợi của Việt Nam, những ưu �ãi chính sách �ối 
với năng lượng tái tạo.

Dự án có nguồn thu ổn �ịnh, �áp ứng khả 
năng trả nợ �úng hạn:

Hiệu quả dự án và khả năng trả nợ

THI CÔNG NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ LỚN NHẤT VIỆT NAM

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization):
Chỉ số tài chính phải ánh lợi nhuận hoạt �ộng của doanh nghiệp
trước lãi vay, thuế và khấu hao

DSCR (Debt-Service Coverage Ratio): 
Một tỷ số tài chính nhằm �ánh giá khả năng
thanh toán nợ của doanh nghiệp



PHẦN 3

GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU 
TRUNG NAM ĐẮK LẮK 1
TẠI VNDIRECT



CƠ CHẾ SẢN PHẨM

9,7%/năm
Lãi suất chào bán

VNDIRECT chào giá mua/bán hàng ngày. Giá chào mua và chào bán hiện tại chênh nhau 500 �ồng.

TD1CB2122001 TD1CB2126002 TD1CB2130003

9,2%/năm 9,5%/năm

NĐT �ược cấp trích lục sổ �ăng ký người sở hữu trái 
phiếu

Chứng nhận quyền sở hữu

Tự do chuyển nhượng giữa các NĐT có nhu 
cầu hoặc bán lại cho VNDIRECT theo giá 
mua/bán �ược chào công khai tại website

Mua bán giữa các
Nhà �ầu tư chuyên nghiệp NĐT liên hệ Nhân viên chăm sóc �ể �ược tư vấn cụ thể

Cách thức tham gia

100 triệu �ồng mệnh giá.
Vốn �ầu tư tối thiểu

Nhà �ầu tư có lượng tiền nhàn rỗi muốn cố �ịnh lãi suất �ầu tư trong một thời gian dài (lên �ến 9 
năm) trong bối cảnh lãi suất có xu hướng giảm.

Nhà �ầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy �ịnh của Luật chứng khoán 2019 (�ối với cá nhân, 
�ạt 1 trong 3 �iều kiện: (i) có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, (ii) giá trị nắm giữ chứng khoán 
niêm yết tối thiểu 2 tỷ �ồng, (iii) thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu 01 tỷ �ồng)

Điều kiện �ầu tư



KH có nhu cầu mua trái phiếu
dành riêng cho Nhà �ầu tư chuyên nghiệp 

(NĐTCN)

     Khách hàng liên hệ với Nhân viên chăm sóc tài khoản 
�ể hiểu rõ �iều kiện �ể trở thành NĐTCN và các quyền 
lợi �i kèm.

    Khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh tư cách 
NĐTCN cho VNDIRECT (nếu cần).

Chứng minh tư cách
NĐTCN

       Nếu KH là NĐTCN: Lệnh mua trái phiếu �ược thực hiện.
      Nếu KH chưa phải là NĐTCN: thông báo từ chối lệnh 
mua sẽ �ược gửi tới Quý Khách hàng.

VNDIRECT kiểm tra �iều kiện
và thực hiện giao dịch

     Khách hàng có thể trực tiếp �ặt lệnh trên bảng giá 
online hoặc liên hệ nhân viên chăm sóc �ể �ược hỗ trợ 
�ặt lệnh.

Yêu cầu
giao dịch mua

QUY TRÌNH MUA TRÁI PHIẾU DÀNH CHO NĐTCN 



TRỤ SỞ CHÍNH 
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 3972 4568 Fax: 024 3972 4600

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 7300 0688 Fax: 028 3914 6924

PHÒNG GIAO DỊCH SALA - HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Khu �ô thị Sala, Số 151 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0901 545 409

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 57 Duy Tân, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 382 1111

CHI NHÁNH VINH - NGHỆ AN
Địa chỉ: số 354B Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Phúc, tp Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0238 868 8466

PHÒNG GIAO DỊCH LÊ VĂN LƯƠNG - HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương,
P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0901 545 409

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Tầng 18 tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương,
P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Tp. Bình Dương.
Điện thoại: 0274 2222 659

Quý khách có thể liên hệ với 

Trung tâm Dịch Vụ khách hàng VNDIRECT
trong thời gian 8h00 - 17h00 từ thứ 2 �ến thứ 6 hàng tuần
theo cách sau:

  

Tổng �ài:
1900 5454 09 hoặc 0243 9410 622

Email:
support@vndirect.com.vn

LIÊN HỆ
MẠNG LƯỚI GIAO DỊCH


