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Cập nhật thị trường 

Biểu đồ 1: Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước T2-2023 

 

Nguồn: FiinRatings, HNX 

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

ngày phát hành. 

Tháng 2 ghi nhận tổng cộng 03 lô trái phiếu phát hành thành công trị giá 2.000 tỷ VNĐ, trong đó có một lô 

riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Sơn Kim và hai lô trái phiếu phát hành ra công chúng 

thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan. Lô trái phiếu riêng lẻ của Sơn Kim trị giá 500 tỷ VNĐ và lãi suất 

danh nghĩa 13,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm, trong khi hai lô phát hành của Masan có tổng giá trị 1.500 tỷ 

VNĐ với lãi suất cố định của hai kỳ đầu tiên là 9,5%. Cả 03 lô trái phiếu đều không chuyển đổi và không 

kèm chứng quyền. 

Như vậy, khối lượng phát hành riêng lẻ trong tháng 2 chỉ tương đương 17,4% so với tháng liền kề, nhưng 

tổng giá trị phát hành đã tăng đáng kể trên nền phát hành thấp của tháng trước. Theo chúng tôi, đây là 

một chiều hướng đáng chú ý và có thể tiếp tục tiếp diễn trong thời gian tới, đặc biệt khi Nghị định 

08/2023/NĐ-CP đã ra đời với mục tiêu tháo gỡ khó khăn, nhất là trong giai đoạn đáo hạn cao điểm của 

trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2023 và 2024. 

Biểu đồ 2: Tình hình thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn 

 

Nguồn: FiinRatings, HNX 

Ghi chú: Dữ liệu cập nhật tại 08/03/2023 
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Quy mô trái phiếu mua lại trước đáo hạn trong tháng 2 đạt gần 6 nghìn tỷ VNĐ, tương đương 65,9% so 

với tháng trước và tăng gần 36% so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù hoạt động mua lại thường có xu 

hướng tăng vọt vào thời điểm cuối các kỳ báo cáo bán niên hoặc cuối năm và giảm mạnh vào đầu năm, 

hoạt động mua lại cũng phụ thuộc lớn vào mức độ sẵn có nguồn tiền hiện tại, hoặc khả năng thu xếp 

nguồn vốn khác ngoài tín dụng trái phiếu. Trước bối cảnh kiểm soát tín dụng bất động sản, hoạt động 

mua lại cũng gặp nhiều thách thức trong thời gian tới. 

Cập nhật tình hình chậm trả nghĩa vụ nợ trái phiếu 

Ngày 21/2/2023, HNX đã công bố danh sách 54 tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ nợ trái 

phiếu. Mặc dù một số doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán sau đó, tính đến ngày 08/03/2023, số liệu 

của chúng tôi cho thấy số lượng doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu đã lên đến 67, 

trong đó có 63 doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nợ và 4 doanh nghiệp đã thực hiện tái cơ cấu nợ thông 

qua việc giãn kỳ hạn. Hầu hết các doanh nghiệp đưa ra lãi suất nhằm đền bù cho nhà đầu tư, từ đó phản 

ánh lên mức lãi suất mới cao hơn của toàn thị trường. 

Tổng giá trị các lô TPDN được ghi nhận chậm thanh toán đạt 89,3 nghìn tỷ VNĐ, chiếm gần 55% lượng 

trái phiếu đang lưu hành của các doanh nghiệp trên. Khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ cho các lô trái phiếu 

này phụ thuộc vào phân kỳ đáo hạn sắp tới, khả năng huy động nguồn vốn khác của doanh nghiệp cũng 

như kỳ vọng vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. 

Tính trên tổng giá trị TPDN phi tài chính đang lưu hành, tỷ lệ nợ xấu từ các lô trái phiếu được chúng tôi 

tính toán ở mức 11,3%. Riêng đối với các tổ chức phát hành là doanh nghiệp bất động sản, tỷ lệ nợ xấu 

ở mức cao hơn là 18,7%.  

Các doanh nghiệp này cũng có dư nợ vay ngân hàng và các nguồn vốn vay khác. Chúng tôi sẽ thực hiện 

phân tích chi tiết về khả năng gia tăng tỷ lệ nợ xấu TPDN này trong các báo cáo tiếp theo nhằm xem xét 

khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ TPDN và tín dụng nói chung trước môi trường kinh doanh hiện nay. Ngoài 

ra, hiệu quả của các chính sách và quy định mới bao gồm Nghị định 08 về trái phiếu riêng lẻ vừa ban 

hành vào ngày 5/3/2023 và Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn để thị trường 

bất động sản vừa ban hành vào ngày 11/3/2023 sẽ được đánh giá kĩ lưỡng.  

Phân kỳ trái phiếu đáo hạn năm 2023 

Biểu đồ 3: Phân kỳ thanh toán nghĩa vụ nợ TPDN năm 2023 và 2024 

 

Nguồn: FiinRatings, HNX.  

Ghi chú: Dữ liệu cập nhật tại 08/03/2023 
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Tổng giá trị TPDN riêng lẻ đáo hạn trong năm 2023 được ước tính ở mức 235 nghìn tỷ VNĐ, trong đó các 

doanh nghiệp bất động sản có số dư trái phiếu sẽ đến hạn ở mức 100 nghìn tỷ VNĐ. Tổng dư nợ trái 

phiếu riêng lẻ đáo hạn trong hai quý sắp tới lần lượt ở mức 36,2 nghìn tỷ VNĐ vào quý 2 và 35,4 nghìn tỷ 

VNĐ vào quý 3. 

Chúng tôi kỳ vọng các chính sách mới hiện nay, bao gồm Nghị định 08 về trái phiếu riêng lẻ và Nghị 

quyết 33 vừa ban hành của Chính phủ, sẽ là nền tảng tạo điều kiện cho các thành viên thị trường thực 

hiện hoạt động tái cấu trúc nợ, cũng như hỗ trợ chủ đầu tư tiếp cận nguồn tín dụng mới khi các biện pháp 

cho vấn đề pháp lý bất động sản được triển khai.  



 

 

Trái phiếu Doanh nghiệp | Báo cáo tháng 02 năm 2023 
                                                                                                                  

 

  

 
                                                            

| The most trusted Credit Rating Agency in Vietnam 14/03/2023              5 

 

 

 

Về Bản tin Trái phiếu Doanh nghiệp: 

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

nhiệm nhằm cung cấp thông tin thị trường, bình luận về những diễn biến liên quan nhằm hỗ trợ các thành viên thị 

trường bao gồm các định chế đầu tư, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm trong hoạt động đầu tư và quản trị rủi 

ro; và chính các doanh nghiệp phát hành trong hoạch định chiến lược vốn.   

 

Một số báo cáo liên quan đã phát hành 

Bình luận nhanh về thị trường:  

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

phát hành ngày 20/09/2022. 

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

ngày 30/05/2022. 

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

vững phát hành ngày 08/04/2022. 

 

Bản tin Tháng về Trái Phiếu Doanh Nghiệp: 

• Báo cáo Trái Phiếu Doanh nghiệp #5 phát hành ngày 16/2/2023 

• Báo cáo Trái phiếu Doanh nghiệp #4 phát hành ngày 19/11/2022. 

• Báo cáo Trái phiếu Doanh nghiệp #3 phát hành ngày 18/10/2022. 

 

Báo cáo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp: 

• Báo cáo Nhìn lại 2022 & Triển vọng thị trường vốn 2023 phát hành ngày 02/02/2023 

• Báo cáo Chuyên đề về TPDN #5: Tình hình giao dịch thị trường, cập nhật chất lượng tín 

dụng tổ chức phát hành và gợi ý phương án tái cơ cấu nợ trái phiếu phát hành ngày 

23/11/2022. 

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

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

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

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

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

Nam 2021 phát hành ngày 02/02/2021. 

 

 

https://fiingroup.vn/NewsInsights/Detail/10524242?lang=vi-vn
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-nhan-dinh-thi-truong-2-sp-nang-hang-bb-y-nghia-loi-ich-voi-vietnam.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-nhung-dieu-chinh-tren-thi-truong-tpdn-huong-toi-phat-trien-ben-vung.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-nhung-dieu-chinh-tren-thi-truong-tpdn-huong-toi-phat-trien-ben-vung.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/fiinratings-ban-tin-trai-phieu-doanh-nghiep-thang-1-2023.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/bao-cao-trai-phieu-doanh-nghiep-thang-10-2022.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/ban-tin-tpdn-thang-9-Giai-doan-tham-thau-chinh-sach-moi.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/fiinratings-nhin-lai-2022-trien-vong-thi-truong-von-2023.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-bao-cao-chuyen-de-tpdn-5-tinh-hinh-giao-dich-thi-truong-nang-luc-tin-dung-to-chuc-phat-hanh-va-goi-y-phuong-an-tai-co-cau-no-TP.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-bao-cao-chuyen-de-tpdn-5-tinh-hinh-giao-dich-thi-truong-nang-luc-tin-dung-to-chuc-phat-hanh-va-goi-y-phuong-an-tai-co-cau-no-TP.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-bao-cao-chuyen-de-tpdn-3-chien-luoc-thich-ung-cho-doanh-nghiep-truoc-nhung-chinh-sach-moi.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-bao-cao-chuyen-de-tpdn-3-chien-luoc-thich-ung-cho-doanh-nghiep-truoc-nhung-chinh-sach-moi.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-insight-trai-phieu-doanh-nghiep-viet-nam.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-insight-trai-phieu-doanh-nghiep-viet-nam.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/rating-insight%20-1-trien-vong-thi-truong-TPDN-viet-nam-2021.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/rating-insight%20-1-trien-vong-thi-truong-TPDN-viet-nam-2021.pdf
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Tuyên bố Bản quyền và Miễn trách 

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

mua bán hay nắm giữ bất kỳ cổ phiếu hay cho giao dịch cụ thể nào. 

Thông tin trong báo cáo này, bao gồm dữ liệu, biểu đồ, bảng biểu, ý kiến phân tích và nhận định của FiinGroup được sử 

dụng với tính chất tham khảo, FiinRatings sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất hay hậu quả gì có thể được gây ra 

từ việc sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 

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

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

 
 
 
 
 
  

 


