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Khi thực hiện báo cáo Nhìn lại 2022 và Triển vọng Thị trường Vốn 2023, chúng tôi vẫn 

phải liên tục cập nhật những diễn biến mới về chính sách và hoạt động thị trường dù mới 

qua Tết Quý Mão 2023, bao gồm tình hình một số doanh nghiệp chậm trả nợ lãi và gốc trái 

phiếu, và những điều chỉnh trong Dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP. Điều này cho 

thấy mức độ biến động rất lớn của thị trường tài chính nói chung và thị trường trái phiếu 

doanh nghiệp trong năm qua. Chúng tôi hy vọng rằng với nỗ lực của mình, báo cáo của 

FiinRatings sẽ là một trong những tài liệu súc tích, đầy đủ và khách quan nhất để những 

người quan tâm đến thị trường trái phiếu như các chuyên gia, các chuyên viên phân tích, 

cơ quan quản lý hay thành viên thị trường có thể nắm được những sự kiện trong một năm 

2022 đầy biến động và hướng tới năm 2023 với nhiều tiềm năng cũng như thử thách.

Với nội dung cô đọng và chuyên sâu, chúng tôi sẽ khái quát những sự kiện nổi bật trong 

năm trên thị trường, từ đó dành tâm điểm chú ý tới các nhóm ngành phát hành trái phiếu 

chủ đạo như ngành Bất động sản, Điện, Ngân hàng, và Chứng khoán. Sau đó, chúng 

tôi xin gửi gắm dự báo của FiinRatings về bức tranh thị trường năm 2023, cùng lời kết 

mang màu sắc tương đối lạc quan về sự phát triển sâu rộng của thị trường.

Chúng tôi hi vọng đây sẽ là một ấn phẩm ý nghĩa sau một năm nhiều bận rộn, thách thức 

và sóng gió, bởi mỗi người đọc quan tâm đến thị trường trái phiếu và xếp hạng tín nhiệm 

chắc hẳn đều đã có một năm khó quên. Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được nhiều lời cả khen 

và chê, những đóng góp và góc nhìn đa chiều, để tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Soi sáng 

thị trường” của một đơn vị xếp hạng tín nhiệm độc lập của Việt Nam.
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Tín dụng cho ngành bất động sản đã bị kiểm soát chặt chẽ đối với cả chủ đầu tư và người mua nhà. Trong khi

tăng trưởng tín dụng năm 2022 được đặt ở mức 14%, ngành bất động sản càng gặp khó khăn khi:

THỊ TRƯỜNG NĂM QUA

Biểu đồ 1: Xu hướng phát hành và mua lại 2021 vs 2022

Nguồn: FiinRatings.

Việt Nam bước vào năm 2022 với nhiều kỳ vọng trên nhiều phương diện. Thị trường chứng khoán bùng nổ và

VN-Index tiến tới đỉnh mới ở mức 1524,7 điểm, dịch bệnh dần được kiểm soát khi tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 2 

đạt 99% và các biện pháp cách ly xã hội được gỡ bỏ. Tuy nhiên, ảnh hưởng tích cực từ tình trạng trên không

duy trì được lâu khi một loạt các sai phạm bị phát giác trong năm vừa qua đã làm lộ diện các lỗ hổng pháp lý và

nhiều kiểu biến tướng của các kênh huy động vốn.

Thị trường vốn đã có phản ứng ngay lập tức với làn sóng bán tháo đẩy chỉ số VNIndex xuống 34%. Kênh TPDN 

cũng chứng kiến mua lại tăng 37,8% so với cùng kỳ và giảm 63,7% phát hành mới. Trong đó, chiếm đa số là

các lô TPDN lãi suất cao dao động từ 8,7%-14% nhưng kỳ hạn ngắn để doanh nghiệp có thể giải quyết thanh

khoản trong ngắn hạn. Có thể thấy, tắc nghẽn dòng vốn, áp lực đảo nợ và chất lượng tín dụng giảm sút đang là

các vấn đề hiện diện trên thị trường. Về phía nhà đầu tư, sự thiếu minh bạch thông tin trước đó cùng với những

diễn biến tiêu cực gần đây đã gây ra tâm lý hoảng loạn, đẩy nhóm này qua trạng thái thận trọng hơn bằng cách 

gia tăng nắm giữ tiền mặt hay gửi tiết kiệm.

Thông tư 16/2021/TT-NHNN
Cấm TCTD mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để cơ cấu nợ, góp vốn, 

mua cổ phần doanh nghiệp khác, tăng vốn lưu động

Thông tư 39/2016/TT-NHNN 
Cấm các TCTD cho vay đối với nhu cầu góp vốn, hợp tác kinh doanh hoặc

ký quỹ cho các dự án hình thành trong tương lai

Thông tư 08/2020/TT-NHNN Về việc hạ tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung/dài hạn xuống 34%.
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Niềm tin nhà đầu tư lung lay

01 Niềm tin nhà đầu tư bị lung lay sau khi lãnh đạo một số tập đoàn lớn bị điều tra, xử lý

các sai phạm liên quan đến phát hành trái phiếu, chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài

sản. Sự kiện tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường và khiến cho sự hoài nghi, lo ngại

của nhà đầu tư và ngân hàng về việc cho ngành bất động sản vay vốn gia tăng. Sau sự

kiện sai phạm, các dự án bất động sản của các Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn

Thịnh Phát bị tạm dừng và thu hồi đất, lãi suất tái đầu tư lên tới 20-30% trên nền tảng

giao dịch trái phiếu của các công ty chứng khoán. Trái chủ yêu cầu mua lại sớm gây

căng thẳng cho tính thanh khoản của các nhà phát triển bất động sản.

Cùng với đó, các quy trình pháp lý trong ngành bất động sản và khó khăn trong việc phê

duyệt quy hoạch cũng gây ra chậm trễ cho các dự án không thể mở bán cũng như huy

động thêm dòng tiền.

Những chỉ đạo sát sao về kiểm soát dòng vốn tín dụng và

trái phiếu chảy vào lĩnh vực bất động sản02
Tín dụng cho ngành bất động sản đã bị kiểm soát chặt chẽ đối với cả chủ đầu tư và

người mua nhà. Trong khi tăng trưởng tín dụng năm 2022 được khống chế ở mức 14%, 

ngành bất động sản càng gặp khó khăn khi (i) Thông tư 16/2021/TT-NHNN cấm TCTD 

mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để cơ cấu nợ, góp vốn, mua cổ phần doanh

nghiệp khác, tăng vốn lưu động, (ii) Thông tư 39/2016/TT-NHNN cấm các TCTD cho

vay đối với nhu cầu góp vốn, hợp tác kinh doanh hoặc ký quỹ cho các dự án hình thành

trong tương lai và (iii) Thông tư 08/2020/TT-NHNN về việc hạ tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn

cho vay trung/dài hạn xuống 34%. 

Tháng 4/2022, NHNN đã có Công văn số 1976 yêu cầu TCTD và ngân hàng triển khai, 

thực hiện nghiêm một số vấn đề để đảm bảo an toàn hoạt động, thực hiện kiểm soát các

khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng

khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định 65/2022/NĐ-

CP vừa được ban hành cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định chặt

chẽ hơn về hoạt động phát hành riêng lẻ. Như vậy, do hầu hết các tổ chức phát hành

BĐS là công ty dự án chưa niêm yết, không có doanh thu, các quy định chặt chẽ về hồ

sơ chào bán và minh bạch thông tin đã hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn trái phiếu

doanh nghiệp để tái cấp vốn của các doanh nghiệp này.

Triển vọng 2023

Niềm tin của người mua nhà kỳ vọng tiếp tục giảm khi những vướng mắc về khung

pháp lý vẫn còn là trở ngại lớn với các chủ đầu tư. Tâm lý chung trên thị trường e ngại, 

giao dịch bị trì hoãn, các dự án đang triển khai phải tạm dừng, kéo theo doanh số bán

sụt giảm.

Vấn đề - Sự kiện năm 2022:

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN



0 6

Lãi suất tăng cao trong bối cảnh khó khăn

03 Việc Fed tăng lãi suất đã ảnh hưởng đáng kể đến chính sách ổn định tỷ giá hối đoái

của Việt Nam, khi NHNN tăng cường rút tiền qua kênh thế chấp OMO và tăng lãi suất

cơ bản thêm 100 điểm cơ bản. Việc lãi suất huy động liên tục tăng khiến lãi suất cho

vay mua nhà ở mức 12-13%/năm, kết hợp với phân khúc căn hộ bình dân và trung cấp

chiếm chưa đến 1/5 nguồn cung đã khiến nhu cầu thị trường nhà ở sụt giảm nghiêm

trọng và khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản lao đao.

Triển vọng 2023

Chúng tôi cho rằng ngành bất động sản sẽ tiếp tục gặp nhiều bất lợi từ việc thắt chặt

các kênh huy động vốn chính trong nửa đầu năm 2023. Việc thắt chặt tín dụng như

vậy không chỉ làm giảm nguồn vốn vay của chủ đầu tư mà còn ảnh hưởng cả đến

nguồn vốn trả trước của khách hàng do người mua khó tiếp cận với vốn vay ngân

hàng nên sẽ trì hoãn việc mua nhà hoặc tìm đến kênh đầu tư khác. Vì vậy, doanh

nghiệp sẽ khó huy động được nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án hoặc không

thể tái đầu tư để phát triển doanh nghiệp. 

Triển vọng 2023

Chi phí tài chính cao hơn trong khi doanh thu giảm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tín

dụng và vòng quay vốn của doanh nghiệp, buộc họ phải rút tiền từ hoạt động khác

hoặc tạm dừng dự án để xoay sở dòng tiền trả nợ. 

Ảnh hưởng từ giá bất động sản tăng cao

04 Ảnh hưởng từ giá bất động sản tăng cao gây ảnh hưởng lan truyền khi BĐS được sử

dụng làm tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, giá thuê đất sau các sự kiện đấu giá và chính

sách mới đã ở mặt bằng cao, qua đó đẩy các chi phí đầu vào tăng, giá trị này còn được

phản ánh khi định giá làm tài sản đảm bảo để huy động vốn, gây rủi ro và tắc nghẽn

thanh khoản trên thị trường này.

Triển vọng 2023

Các chủ đầu tư có thể sẽ phải giảm giá sản phẩm trên diện rộng để có nguồn cầu

mới trên thị trường và thu hút dòng tiền quay trở lại.

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN
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Loạt động thái nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho thị

trường bất động sản của chính phủ05
(i) Quyết định số 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà

soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường và triển

khai thực hiện các dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.

(ii) Công điện 1164/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ban ngành, yêu cầu triển khai các giải

pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở ổn định, 

lành mạnh, bền vững, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên góp phần phục hồi phát

triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Trước đó, đầu tháng 12, Ngân hàng Nhà

nước cũng ban hành chính sách nới room tín dụng từ 1,5 – 2%.

Triển vọng 2023

Các chính sách mới là tín hiệu tích cực, cơ sở để thị trường bất động sản có cơ hội

hồi phục. Tuy nhiên, chính sách mới sẽ có độ trễ nhất định và cần thời gian để phát

huy hiệu quả, giúp vực dậy niềm tin của nhà đầu tư và hồi phục thị trường.

Các chính sách cần giải quyết hiệu quả các vấn đề nêu trên cùng với môi trường lãi

suất được cải thiện và “hạ nhiệt” sẽ giúp cho thị trường trái phiếu và ngành bất động

sản được khơi thông

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN
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Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp

65.04%

30.96%

Người mua trả tiền trước Nợ vay

Nợ vay bình quân Người mua trả tiền trước bình quân

Biểu đồ 2: Nguồn vốn DN BĐS trong năm 2021 không chỉ bao gồm trái phiếu và vốn vay ngân hàng

53%
24%

9%

13%

Nguồn vốn khác KH trả tiền trước

Trái phiếu Vay ngân hàng

51%

18%

17%

14%

Nguồn: FiinRatings. 

Ghi chú: Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính 2021 của Top 20 doanh nghiệp Bất động sản Việt Nam.

Dữ liệu năm 2017 được phân tích từ 55 công ty bất động sản dân cư niêm yết và dữ liệu năm 2022 được phân tích từ 54 công ty bất động sản dân cư

niêm yết. Các nguồn khác bao gồm vay ngoại tệ, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các nguồn khác.

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh và vấn đề pháp lý làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Thị trường 

bị chi phối bởi phản ứng tâm lý của nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp đối với các chính sách về đất đai, tài chính 

lẫn tín dụng đã khiến tất cả các hoạt động trong lĩnh vực bất động sản bị ngưng trệ, doanh nghiệp khó tiếp 

cận nguồn vốn từ tiền trả trước của người mua nhà. Bên cạnh đó, hàng loạt các quy định nhằm thắt chặt tín 

dụng trong môi trường lãi suất tăng đã buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn vốn khác thay thế và bù 

đắp cho các dự án. Do đó, việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu đã được các doanh nghiệp bất 

động sản đẩy mạnh để tăng tính chủ động về tài chính trong bối cảnh rủi ro về lãi suất cho vay có thể vẫn sẽ 

tiếp tục tăng.

442

118

Chưa niêm 
yết

Niêm yết
160,7 

nghìn tỷ 
VNĐ, 
18%

733,6 nghìn
tỷ VNĐ, 82%

Cơ cấu theo số nhà phát hành Cơ cấu theo giá trị lưu hành

Biểu đồ 3: Cơ cấu TPDN riêng lẻ đang lưu hành hiện nay 

Trên thực tế, hơn 80% giá trị trái phiếu doanh

nghiệp của ngành bất động sản phát hành thuộc

về các doanh nghiệp chưa niêm yết.

Các doanh nghiệp này có sức khỏe tài chính ở 

mức yếu rất báo động và đặc biệt là thiếu minh 

bạch.

Điều này thể hiện qua mức độ đòn bẩy tài chính,

nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu hiện ở mức lên tới

8,1 lần trong khi các doanh nghiệp niêm yết chỉ

ở mức 2,5 lần.

Đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp bất

động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp

chưa niêm yết ước tính có thể còn cao hơn và

rủi ro hơn nữa.
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Rủi ro thanh khoản và rủi ro tái cấp vốn cao hơn

Các doanh nghiệp bất động sản buộc phải duy trì đủ dòng tiền cho các dự án (thường kéo dài 3-5 năm, tùy 

thuộc quy mô) do đặc thù thâm dụng vốn, nhưng dòng tiền suy giảm sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của 

các doanh nghiệp này. Trong vòng 2 năm tới, gánh nặng đáo hạn của ngành bất động sản sẽ lên tới 230,86 

nghìn tỷ đồng, chiếm 35,2% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường. Trong khi đó, phần lớn các trái phiếu trên 

được phát hành với thời gian đáo hạn từ 3,5 năm trở xuống, cho thấy nhu cầu vay vốn để tái cấp vốn của 

ngành là rất lớn. Các doanh nghiệp sẽ buộc phải dựa vào dòng tiền hiện có hoặc tiếp cận các nguồn vay 

bên ngoài rủi ro hơn. Do thiếu vốn triển khai dự án trong khi doanh số sụt giảm, nhiều doanh nghiệp đã tính 

đến các phương án tái cơ cấu nợ như: gia hạn nợ, chuyển đổi gói vay với lãi suất mới; mua lại trái phiếu; trả 

nợ trái phiếu bằng bất động sản. 

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh tập trung vào sản phẩm chủ lực; thu 

gọn bộ máy, cắt giảm nhân sự; tăng chiết khấu để kích cầu. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nếu các doanh 

nghiệp đạt được thỏa thuận với các trái chủ về việc giãn nợ hoặc hoán đổi các sản phẩm bất động sản cho 

các khoản gốc và lãi vay trái phiếu chỉ có thể hỗ trợ duy trì thanh khoản trong khoảng thời gian ngắn do các 

doanh nghiệp này vẫn phải thực hiện các cam kết khác như các khoản nợ vay ngân hàng, các khoản phải 

trả liên quan đến hoạt động kinh doanh,....

Phân phối xếp hạng tín nhiệm đơn lẻ dựa trên thông tin đại chúng của các doanh nghiệp 

bất động sản tính đến 30/09/2022

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Phân bố điểm XHTN nêu trên dựa trên phương pháp luận của FiinRatings về XHTN các doanh nghiệp phi tài chính và

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.
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• Lợi thế cạnh tranh: Các doanh nghiệp thuộc nhóm này thường là các thương hiệu lớn, có uy tín 

trên thị trường với lịch sử hoạt động lâu năm, chất lượng dự án luôn được đảm bảo với dòng sản 

phẩm đa dạng. Đi cùng với đó, đa số các doanh nghiệp này còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái và 

các tiện ích đi kèm của Tập đoàn nên các dự án của họ thường có tỷ lệ hấp thụ cao, dòng tiền luôn 

được đảm bảo. 

• Khả năng triển khai dự án: Các doanh nghiệp thuộc nhóm này thường có quỹ đất sạch lớn, đảm 

bảo cho kế hoạch phát triển dự án của doanh nghiệp trong trung và dài hạn. Vấn đề pháp lý hiện nay 

đang là một trong những vướng mắc lớn nhất của ngành này. Do vậy, những doanh nghiệp có quỹ 

đất sạch lớn sẽ dễ dàng triển khai dự án, đảm bảo khả năng quay vòng vốn và tránh được rủi ro về 

việc thu hồi đất, tránh làm chậm tiến độ xây dựng của dự án. 

• Khả năng sinh lời: Tăng trưởng nhanh và bền vững của các doanh nghiệp thuộc nhóm này thường 

được hỗ trợ bởi năng lực vận hành chuỗi giá trị bất động sản từ đầu đến cuối và hệ sinh thái đầy đủ 

các dịch vụ bổ trợ. Mô hình kinh doanh này giúp doanh nghiệp đảm bảo quỹ đất với giá cạnh tranh, 

kiểm soát chi phí và chất lượng hiệu quả để duy trì lợi nhuận. 

• Chất lượng tín dụng: Các doanh nghiệp này có năng lực tài chính tốt và có thể tiếp cận đa dạng 

các kênh huy động vốn với lãi suất ưu đãi và tối đa hóa được nguồn vốn từ dòng tiền khác hàng trả 

trước. từ đó, giảm thiểu các rủi ro về thanh khoản và tái cấp vốn, khả năng thanh khoản được duy trì 

ở mức cao. 

bbb

• Lợi thế cạnh tranh: Các doanh nghiệp thuộc nhóm này thường là các doanh nghiệp chưa có lịch 

sử hoạt động lâu đời nhưng sản phẩm đa dạng, độ nhận diện sản phẩm trên thị trường ở mức nhất 

định và các dự án có khả năng đem lại dòng tiền ổn định. 

• Khả năng triển khai dự án: Các doanh nghiệp thuộc nhóm này thường có quỹ đất sạch đủ để đảm 

bảo cho khả năng phát triển dự án và hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn và trung hạn. 

• Khả năng sinh lời: Do chưa thể tối đa hóa chi phí cũng như chưa có đầy đủ hệ sinh thái để hỗ trợ 

hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc nhóm này sẽ có khả năng sinh lời ở mức trung bình, 

có đủ khả năng để chi trả đầy đủ và đúng hạn cho tất cả các chi phí cố định, khoản đầu tư và chi phí 

vốn. 

• Chất lượng tín dụng: Đa số doanh nghiệp thuộc nhóm này sẽ có tỷ lệ đòn bẩy cao và khả năng 

thanh khoản ở mức trung bình. 

1 0

Đánh giá sơ bộ
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• Lợi thế cạnh tranh: Các doanh nghiệp thuộc nhóm này thường là các doanh nghiệp nhỏ, chưa có lịch 

sử hoạt động lâu đời; hoặc là các Tập đoàn đa ngành nhưng mới gia nhập thị trường bất động sản. Do 

vậy, mức độ nhận biết của sản phẩm trên thị trường chưa cao, mức độ ổn định của dòng tiền chưa 

được đảm bảo. 

• Khả năng triển khai dự án: Các doanh nghiệp thuộc nhóm này thường có quỹ đất sạch khá hạn chế và 

đa số các dự án đang mắc vấn đề về pháp lý, khó có khả năng triển khai dự án hoặc có nguy cơ dự án 

không thể hoàn thành kịp tiến độ đã đề ra. 

• Khả năng sinh lời: Các doanh nghiệp thuộc nhóm này thường có khả năng sinh lời không cao do đang 

nằm trong giai đoạn đầu phát triển dự án hoặc áp dụng mô hình kinh doanh dưới dạng mua bán, sát 

nhập dự án nên cần nhiều chi phí trong khi dòng tiền lại chưa ổn định. 

• Chất lượng tín dụng: Doanh nghiệp thuộc nhóm này thường khó tối ưu hóa nguồn vốn từ khoản 

“Khách hàng trả tiền trước”, khó tiếp cận các nguồn vốn khác nhau và thường bị áp lãi suất cao. Đa số 

doanh nghiệp thuộc nhóm này sẽ có tỷ lệ đòn bẩy cao và khả năng thanh khoản ở mức thấp. 

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu được tính toán dựa trên BCTC Q3/2022 của 38 doanh nghiệp BĐS dân cư niêm yết. Hệ số thanh khoản được tính 
toán tính toán dựa trên công thức điều chỉnh như sau: 

• Chỉ số thanh khoản ngắn hạn = (Tiền và tương đương tiền + Đầu tư ngắn hạn + Doanh thu chưa thực hiện năm hiện tại –

Doanh thu chưa thực hiện năm liền trước + Doanh thu trong năm hiện tại)/ (Nghĩa vụ nợ ngắn hạn + Chi phí lãi vay – Cổ 

tức phải trả - Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn) 

• Nợ vay điều chỉnh/Vốn chủ sở hữu = (Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + Phải trả ngắn hạn khác + Phải trả dài hạn khác)/ Vốn 

chủ sở hữu 
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Biểu đồ 4: Áp lực thanh khoản ngắn hạn gia tăng

Áp lực thanh 

khoản cao
6 RCL; VRC KHG; SCR VPH

DTA; PDR; 

QCG; SJS
FHH; FLC LSG; SSH; NBB

Thanh khoản 

ngắn hạn

5 ITC DXG; SLD API HDC; HPX NVL

4 C21; NTL D11; NRC CCL; FIR; SGR

3 AAV HLD; NLG
AGG; CRE; 

DIG; KDH

2 CSC

Áp lực 

thanh 

khoản thấp

1 HAR; NDN

1 2 3 4 5 6

Đòn bẩy thấp Nợ vay điều chỉnh/Vốn chủ sở hữu Đòn bẩy cao
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Quy hoạch điện 8 (“QHĐ 8”) trì hoãn01 So với định hướng trong QHĐ 7 điều chỉnh, các bản dự thảo QHĐ 8 không ưu tiên nhiệt 

điện than truyền thống mà đề xuất đẩy mạnh điện khí và nguồn NLTT. Nhiều dự án bị trì 

hoãn do ảnh hưởng bởi thay đổi trong quy hoạch, áp lực trả nợ vay trong ngắn hạn gia 

tăng khi dự án chưa tạo ra dòng tiền.

Hệ lụy của việc khuyến khích mở rộng quá nhanh công

suất đặt các nguồn điện từ nguồn NLTT02
Sau 2019-2021, việc khuyến khích mở rộng quá nhanh công suất đặt các nguồn điện từ 

nguồn NLTT dẫn đến (i) hệ số tải thấp do cắt giảm quy mô dư thừa với điện mặt trời mái 

nhà, và (ii) vướng mắc về cơ chế giá bán với các dự án điện tái tạo chuyển tiếp. Các dự 

án điện tái tạo chuyển tiếp chưa có giá bán nên không có dòng tiền về, dù có khả năng 

phát điện cho EVN. Vốn vay chủ yếu được huy động qua phát hành trái phiếu giai đoạn 

2019-2021, thời hạn đáo hạn trung bình 7-8 năm. Tuy nhiên, áp lực thanh khoản trong 

ngắn hạn đối với các nhà đầu tư điện tái tạo chuyển tiếp vẫn cao khi dự án không có 

dòng tiền về. Các dự án đạt giá FiT(*) ít bị ảnh hưởng do có giá bán cố định cho 20 năm.

(*) Biểu giá điện hỗ trợ: Công cụ chính sách nhằm thúc đẩy phát triển điện tái tạo. 

Triển vọng 2023

Dự thảo cập nhật ưu tiên phát triển nguồn điện khí, đề xuất cơ chế tham gia gián tiếp 

thị trường điện các dự án điện khí trong nước với giá bán cao, từng bước hướng tới

năng lượng xanh và tối đa hóa nguồn khí nội. Nhiên liệu LNG nhập khẩu dự kiến chỉ

được sử dụng ở quy mô hạn chế.

Vấn đề - Sự kiện năm 2022:

Triển vọng 2023

Các phương án giải quyết vướng mắc về cơ chế giá và giới hạn quy mô công suất

tiếp tục được đưa ra. Tháng 01/2023, Bộ Công thương công bố phương pháp tính

giá và khung giá trần cho điện phát từ các nhà máy điện tái tạo chuyển tiếp. Ngoài

điện gió trên biển, khung giá trần cho các nhóm điện mặt trời và điện gió trong đất

liền tương đối thấp so với mức giá FiT gần đây, gián tiếp hạn chế việc phát triển quá

nhanh của các dự án điện tái tạo mới.
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Trái phiếu tài trợ cho điện tái tạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ

cấu giá trị trái phiếu năng lượng

Trái phiếu tài trợ cho các dự án điện tái tạo tăng mạnh trong 2019-2021, chiếm 70-85% tổng giá trị trái phiếu 

năng lượng phát hành. Nguyên nhân đến từ việc các nhà đầu tư chạy đua COD để nhận được giá ưu đãi 

FiT cho các dự án điện mặt trời và điện gió dẫn đến nhu cầu vay vốn tăng. Việc này được thể hiện qua mức 

độ sử dụng đòn bẩy cao và khả năng thanh khoản thấp của các doanh nghiệp điện tái tạo so với điện truyền 

thống.

Biểu đồ 5: Cơ cấu trái phiếu năng lượng phát hành

Biểu đồ 6: Thời gian đáo hạn trái phiếu năng lượng

Nguồn: FiinRatings
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Ghi chú: Số liệu được tính toán dựa trên BCTC năm 2021 của 221 doanh nghiệp phát điện. Các hệ số được tính toán dựa trên công 

thức điều chỉnh như sau:

- Chỉ số thanh khoản ngắn hạn = (Tiền và tương đương tiền + Đầu tư ngắn hạn + EBITDA) / (Nghĩa vụ nợ ngắn hạn + Chi phí lãi vay)

- Nợ vay / Vốn chủ sở hữu = (Nợ vay ngắn hạn + Nợ vay dài hạn) / Vốn chủ sở hữu

FiinRatings Recap 2022

Thanh 

khoản thấp
6

Thanh 

khoản 

ngắn    

hạn

5 NhoQue1 (OTC)

4

3 VCP ASM NamMuc (OTC)

2 S4A, SBA GEG, BHA

Thanh 

khoản cao
1

NT2, BTP, 

PPC, DNH
VSH

1 2 3 4 5 6

Đòn bẩy 

thấp
Nợ vay / Vốn chủ sở hữu Đòn bẩy cao



Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Phân bố điểm XHTN nêu trên dựa trên phương pháp luận của FiinRatings về XHTN các doanh nghiệp phi tài chính và 

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.

aaa-aa
• Lợi thế pháp lý: Hợp đồng bán điện có biểu giá gồm cơ chế chuyển đổi cho các chi phí và cam kết sản 

lượng, bảo vệ doanh nghiệp khỏi rủi ro biến động chi phí đầu vào và nhu cầu sử dụng.

• Nguồn điện được ưu tiên sử dụng. 

• Dự án có lịch sử hoạt động ổn định được ghi nhận và có khả năng dự phóng tạo ra dòng tiền đều đặn, 

có thể sử dụng để chi trả đầy đủ và đúng hạn cho tất cả các chi phí cố định, chi phí biến đổi, khoản đầu 

tư và chi phí vốn.

• Khẩu vị rủi ro thấp, khả năng thanh khoản cao.

a-bbb
• Dự án có cơ chế giá rõ ràng, không nằm trong danh sách dự án chuyển tiếp.

• Nguồn điện ổn định, tuy nhiên có thể không là ưu tiên đầu tiên khi sử dụng để chạy nền do chi phí cao.

• Dự án có thể chưa ghi nhận đủ dữ liệu lịch sử hoạt động ổn định, nhưng có dự phóng tạo ra dòng tiền đều 

đặn dựa trên giả định vững chắc, có thể sử dụng để chi trả đầy đủ và đúng hạn cho tất cả các chi phí cố 

định, chi phí biến đổi, khoản đầu tư và chi phí vốn.

• Khẩu vị rủi ro và khả năng thanh khoản ở mức trung bình.

bb-b
• Dự án chuyển tiếp, thiếu cơ chế chính sách rõ ràng về giá bán, sản lượng.

• Nguồn điện thiếu ổn định, có rủi ro bị cắt giảm để ưu tiên các nguồn khác.

• Chưa có đủ dữ liệu lịch sử về sự hoạt động ổn định, khó đưa ra dự phóng vững chắc về khả năng tạo ra 

dòng tiền đều đặn để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả các chi phí cố định, chi phí biến đổi, khoản đầu 

tư và chi phí vốn.

• Khẩu vị rủi ro cao, khả năng thanh khoản thấp.

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN
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Triển vọng 2023

Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2023 vẫn 

được tiếp tục duy trì quanh mức 14-15%, trong đó ưu tiên cho các ngân hàng có chất 

lượng tài sản, bộ đệm vốn và chất lượng lợi nhuận tốt, cũng như các ngân hàng thực 

hiện nhiệm vụ hỗ trợ các tổ chức tín dụng yếu kém.

Dự báo về tăng trưởng này dựa trên thực tế về việc kênh tín dụng ngân hàng vẫn là 

kênh dẫn vốn chính ở thị trường Việt Nam, cũng như việc NHNN sẽ tiếp tục giám sát 

chặt chẽ hoạt động thị trường tài chính, kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá.

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH NGÂN HÀNG

Vấn đề - Sự kiện năm 2022:

Tốc độ tăng trưởng tín dụng “nóng” trong giai đoạn nửa

đầu năm 202201
Trong 6 tháng đầu năm 2022, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tăng 9,35%, cao nhất 

trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, sau đó, sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng 

Nhà nước và ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đã khiến tốc độ tăng trưởng tín 

dụng chậm lại, đạt mức 14,5% cả năm.

Việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng phần nào giúp các ngân hàng thương mại chọn lọc 

hơn trong hoạt động cho vay, giữ tốc độ tăng trưởng bảng cân đối ở mức hợp lý, điều 

hướng dòng vốn vào các lĩnh vực được ưu tiên thay vì các lĩnh vực rủi ro.

Tuy nhiên, việc hạn chế cho vay qua kênh tín dụng ngân hàng trong thời điểm thị trường 

trái phiếu doanh nghiệp cũng rơi vào tình trạng đóng băng đã khiến nhiều doanh nghiệp 

gặp khó khăn về nguồn vốn, gây nên các ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường vốn nói 

chung và tác động ngược lại đến chất lượng tài sản sinh lãi của ngân hàng khi một số 

khách hàng bị nhảy nhóm nợ do chậm thanh toán các khoản vay. Các khoản trái phiếu 

doanh nghiệp do ngân hàng nắm giữ cũng có khả năng trở thành nợ xấu khi nhà phát 

hành mất khả năng thanh toán một phần hoặc toàn bộ, trong khi tài sản đảm bảo cần 

thời gian để có thể thanh lý.

FiinRatings Recap 2022
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Niềm tin vào hệ thống Ngân hàng bị suy giảm

02 Niềm tin vào hệ thống Ngân hàng bị suy giảm do các thông tin bất lợi: các vụ án, các 

ngân hàng bán chéo, môi giới các sản phẩm trái phiếu, bảo hiểm dưới hình thức “tiết 

kiệm linh hoạt” hay “hợp tác đầu tư”. 

Các thông tin bất lợi gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong cộng đồng người gửi tiền, dẫn 

đến hiện tượng rút tiền hàng loạt tại tất cả các chi nhánh của SCB trên cả nước.

Đồng thời, nhiều khách hàng phát hiện khoản tiền gửi tiết kiệm của mình thực ra đã được 

đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm do việc tư vấn không chính xác của nhân 

viên ngân hàng, và không rút ra được, gây hoang mang, bức xúc.

Các hiện tượng trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của ngân hàng, 

cũng như thanh khoản trong ngắn hạn, nhất là đối với các ngân hàng có tỷ lệ dư nợ cho 

vay trên tiền gửi cao, ít tài sản có tính thanh khoản cao.

Triển vọng 2023

Trong năm 2023, với các biện pháp giữ ổn định thị trường của Chính phủ và chỉ đạo 

không hình sự hóa các quan hệ kinh tế của Thủ tướng, FiinRatings cho rằng sẽ ít có 

khả năng xảy ra các sự kiện bất thường làm ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại vẫn cần theo dõi chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu 

thanh khoản ở trong mức cho phép, tạo một bộ đệm thanh khoản để đối phó với các 

tình huống bất thường.

Các ngân hàng buộc phải nâng lãi suất huy động và chịu

lãi suất liên ngân hàng cao03
Từ tháng 9/2022, dưới áp lực tỷ giá và lạm phát, các ngân hàng không còn tiếp cận được 

nguồn vốn giá rẻ, buộc phải nâng lãi suất huy động và chịu lãi suất liên ngân hàng cao để 

đảm bảo thanh khoản. Trong tháng 9 và tháng 10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần 

tăng các mức lãi suất điều hành để giữ ổn định tỷ giá VND/USD, cũng như thực hiện mục 

tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%. Ngay lập tức, lãi suất huy động tăng mạnh, có lúc lên 

đến hơn 10% cho kỳ hạn 12 tháng ở một số ngân hàng. Lãi suất cho vay cũng tăng theo 

đối với nhiều sản phẩm cho vay của ngân hàng.

Tình trạng thiếu thanh khoản hệ thống khiến cho lãi suất liên ngân hàng thậm chí đã có lúc 

đạt 8,44%/năm cho kỳ hạn qua đêm, cao hơn cả lãi suất huy động cá nhân kỳ hạn 12 

tháng ở các ngân hàng quốc doanh.

Việc tăng lãi suất có ảnh hưởng trực tiếp đến biên lãi thuần của các ngân hàng, khi lãi suất 

huy động có xu hướng tăng nhanh hơn lãi suất cho vay, và Ngân hàng Nhà nước cũng 

đang thực hiện các biện pháp hạn chế gia tăng lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh 

nghiệp và nền kinh tế.

Triển vọng 2023

Theo dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục nâng lãi suất trong đầu 

năm 2023 và tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất cao trong suốt cả năm, gây áp lực lên tỷ 

giá VND/USD. Nhiều khả năng mặt bằng lãi suất tại Việt Nam cũng sẽ tiếp tục giữ ở 

mức như hiện tại trong cả năm, làm tăng chi phí vốn, ảnh hưởng biên lãi thuần nói 

riêng và lợi nhuận ngân hàng nói chung.

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH NGÂN HÀNG

FiinRatings Recap 2022
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Chất lượng tín dụng của các ngân hàng có sự phân hóa mạnh

Tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh ở một số ngân hàng

Sau khi thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Thông tư 

14/2021/TT-NHNN kết thúc (30/6/2022), các ngân hàng bắt đầu đối mặt với nguy cơ gia tăng các khoản nợ

xấu. 

Tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh (nợ xấu nội bảng và trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành) tại thời điểm 30/9/2022 

của toàn ngành là khoảng 2,6%, tăng nhẹ so với mức 2,5% hồi đầu năm. Trong đó, một số ngân hàng có tỷ 

lệ nợ xấu tăng mạnh như NCB, SCB, PGB. Nhiều ngân hàng lớn cũng tăng nhẹ tỷ lệ nợ xấu từ 0,1 – 0,3 

điểm phần trăm.

Chất lượng các khoản lãi và phí phải thu đáng báo động ở nhóm ngân hàng có

chất lượng tín dụng thấp

Trung bình, các ngân hàng có vòng quay khoản lãi và phí phải thu khoảng 30 đến 60 ngày. Tuy nhiên, một 

số ngân hàng có các khoản lãi và phí phải thu chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng tài sản, trong khi 

vòng quay lại rất dài (lên tới hơn 250 ngày) trong suốt nhiều năm liền. Đây là dấu hiệu cho thấy các khoản 

phải thu này tiềm ẩn nhiều nguy cơ trở thành nợ khó đòi, và các số liệu kế toán chưa phản ánh chính xác 

chất lượng tài sản của ngân hàng.

Đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro nhằm đối phó với các biến động tiêu cực

Trước kịch bản nợ xấu gia tăng, nhiều ngân hàng đẩy mạnh việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho các

khoản nợ xấu tiềm ẩn. Các ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt, lợi nhuận cao thường có nhiều dư địa

để trích lập dự phòng, giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao, điển hình như VCB, BIDV, Vietinbank, MBB…

Chúng tôi cho rằng các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao sẽ có khả năng chống chọi tốt hơn trong

điều kiện thị trường bất lợi như nợ xấu tăng từ tín dụng bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp hay biên lãi

thuần bị ảnh hưởng.
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Biểu đồ 8: Tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh và tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các NHTM

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH NGÂN HÀNG

Nguồn: FiinRatings. Số liệu của SCB được lấy tại thời điểm 30/6/2022.
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Hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán bị ảnh hưởng bởi các biến động thị 

trường

Lãi suất tăng, biến động tỷ giá, sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chứng khoán và tình trạng “đóng băng” 

của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng 

khoán của các ngân hàng. Nhiều ngân hàng ghi nhận lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, 

chứng khoán đầu tư, đồng thời giảm tỷ trọng các loại chứng khoán trong tổng tài sản.

• Nền lãi suất tăng đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ trong những tháng cuối năm tăng mạnh lên tới 

5,2% so với mức lợi suất khoảng 2,2% vào tháng 1/2022. Vì vậy, trái phiếu chính phủ hạch toán theo 

giá thị trường do các ngân hàng nắm giữ cũng sụt giảm về giá trị. Tỷ trọng trái phiếu chính phủ trên 

tổng tài sản sinh lời của các ngân hàng giảm từ mức 7,2% cuối năm 2021 xuống mức 6,3% cuối quý 3 

năm 2022.

• Đóng cửa phiên giao dịch cuối năm 2022, VNIndex và HNXIndex giảm lần lượt 32,7% và 56,7% so với 

đầu năm, khiến danh mục cổ phiếu nắm giữ của các ngân hàng và các công ty con được hợp nhất trên 

BCTC của các ngân hàng sụt giảm mạnh.

• Đặc biệt, danh mục trái phiếu doanh nghiệp của một số ngân hàng đang tiềm ẩn rủi ro tín dụng khi thị 

trường đã xuất hiện một số trường hợp chậm trả lãi và gốc trái phiếu. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 2,2% 

tổng tài sản sinh lời của các ngân hàng, nhưng khi trái phiếu doanh nghiệp bị “nhảy” nhóm nợ cũng sẽ 

làm các khoản vay khác của doanh nghiệp đó tại các ngân hàng khác bị phân loại vào nhóm có chất 

lượng nợ thấp hơn, gia tăng tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống.

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH NGÂN HÀNG

Mức đệm vốn và các tỷ suất sinh lời phân hóa rõ rệt

Lợi nhuận của các ngân hàng có mức điểm XHTN sơ bộ thấp bị ăn mòn gần như toàn bộ bởi các chi phí

dự phòng, trong khi tỷ lệ đòn bẩy lại cao hơn hẳn so với các ngân hàng khác. Các ngân hàng này cũng ít

có lợi thế về chi phí vốn do không thu hút được tiền gửi không kỳ hạn từ khách hàng mà phải phát hành

trái phiếu và huy động tiền gửi với lãi suất cao so với các ngân hàng lớn, dẫn đến việc biên lãi thuần chỉ ở 

mức khoảng 2%.

Biểu đồ 9: Một số chỉ tiêu của các ngân hàng thương mại tại ngày 30/9/2022 theo nhóm điểm XHTN 

sơ bộ của FiinRatings

Tỷ lệ nợ xấu 

điều chỉnh

Tỷ lệ bao phủ 

nợ xấu

Vốn cấp 1/ 

Tổng tài sản
NIM (TTM)

Số ngày lãi 

và phí phải 

thu (TTM)

ROA (TTM)

Nhóm [aa] 0,9% 186,4% 10,3% 4,9% 30,0 0,7%

Nhóm [a] 1,5% 93,7% 8,9% 3,8% 37,3 0,4%

Nhóm [bbb] 2,1% 65,3% 7,7% 3,1% 69,8 0,2%

Nhóm [bb] và thấp hơn 12,5% 26,0% 6,4% 1,9% 253,3 0,0%

Nguồn: FiinRatings. Mỗi chỉ tiêu của từng nhóm được tính theo giá trị trung vị chỉ tiêu của các ngân hàng trong nhóm.

FiinRatings Recap 2022
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Dự kiến trong năm 2023, biên lãi thuần của các ngân hàng có khả năng bị thu hẹp khi lãi suất huy động 

tăng mạnh hơn lãi suất cho vay. Từ cuối năm 2022, Ngân hàng Nhà nước cũng đã đưa ra chỉ đạo cho 

các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay theo quy mô và tiềm lực để hỗ trợ doanh nghiệp và nền 

kinh tế và đề xuất xử lý các ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất. Điều này có thể gây khó khăn trong việc huy 

động vốn cho các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ do không còn lợi thế cạnh tranh về lãi suất đối với các 

ngân hàng lớn. 

Trong khi đó, việc giới hạn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo lộ trình của Ngân hàng Nhà 

nước cũng sẽ gây áp lực huy động các nguồn vốn dài hạn hơn (trái phiếu, vốn chủ sở hữu,…) tại các 

ngân hàng. Với việc dịch bệnh Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát, lộ trình giảm tỷ lệ tối đa nguồn 

vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN và Thông tư 08/2020/TT-

NHNN vẫn được áp dụng cho đến thời điểm này (giới hạn 34% kể từ ngày 01/10/2022), FiinRatings cho 

rằng ít có khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện lùi thời gian áp dụng các quy định trên 

sau khi đã lùi thời hạn một năm nhằm hỗ trợ các ngân hàng trong dịch Covid-19.

Chất lượng tài sản cũng là một yếu tố cần theo dõi, đặc biệt các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao cần thực 

hiện các biện pháp thu hồi và xử lý nợ xấu để cải thiện năng lực tài chính, tránh gây ảnh hưởng đến cả 

hệ thống và quyền lợi của người gửi tiền.
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Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Phân bố điểm XHTN nêu trên dựa trên phương pháp luận của FiinRatings về XHTN các ngân hàng và định chế tài chính

và 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.

Biểu đồ 10: Phân phối xếp hạng tín nhiệm đơn lẻ dựa trên thông tin đại chúng của các ngân

hàng thương mại tính đến 30/09/2022
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Môi trường lãi suất tăng ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế kinh doanh của các công ty chứng 

khoán. Theo xu hướng tăng lãi suất của FED, ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều 

hành hai lần liên tiếp vào tháng 9 và tháng 10/2022, VNIndex tiếp tục đà giảm tương ứng 

17% từ mức quanh 1.200 điểm về dưới mức 1.000 điểm. Đà bán tháo trên thị trường gây 

ảnh hưởng mạnh đến kết quả tự doanh của nhiều công ty chứng khoán, có nguy cơ bào 

mòn vốn chủ sở hữu. Cùng với đó, thị trường cũng chứng kiến mức giảm dư nợ cho vay 

ký quỹ cùng với sụt giảm biên lãi thuần gây giảm doanh thu từ mảng môi giới và cho vay, 

vốn là mảng kinh doanh bùng nổ kể từ năm 2021 theo làn sóng gia nhập thị trường của 

nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra, việc siết chặt dòng vốn tín dụng vào các ngành có rủi ro cao, bao gồm kinh

doanh chứng khoán và kinh doanh bất động sản, cũng gây ảnh hưởng trực tiếp lên thanh 

khoản thị trường.

Triển vọng 2023

Ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô với mặt bằng lãi suất gia tăng khiến kênh chứng khoán trở 

nên ít hấp dẫn hơn, một mặt kéo dòng tiền về kênh tiền gửi tiết kiệm, mặt khác khiến 

chi phí vốn gia tăng, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngay cả với giả 

định FED bớt diều hâu kể từ Q4/2023, đối với lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như 

ngành chứng khoán, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục giảm quy mô cho vay ký quỹ, thu 

hẹp quy mô kinh doanh so với năm 2022 nhằm chờ đợi các tín hiệu vĩ mô tích cực hơn.

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Vấn đề - Sự kiện năm 2022:

Yếu tố vĩ mô không thuận lợi
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Ảnh hưởng tiêu cực từ những sự kiện trên thị trường

Trái phiếu doanh nghiệp02
Động thái làm trong sạch thị trường từ phía cơ quan quản lý đối với hành động thao túng 

thị trường chứng khoán cũng như vi phạm các quy định phát hành trái phiếu doanh 

nghiệp cuối tháng 3 – đầu tháng 4/2022 làm dấy lên tâm lý hỗn loạn trên thị trường. 

Đi kèm với thanh khoản giảm mạnh, VNIndex đã giảm 23,1% xuống 1.172 điểm chỉ trong 

vòng một tháng do lượng bán giải chấp ồ ạt trên toàn thị trường. Sau đó, sự kiện Vạn 

Thịnh Phát vào tháng 10/2022 gây ra làn sóng bán tháo trái phiếu và rút tiền từ các quỹ 

đầu tư trái phiếu từ phía nhà đầu tư cá nhân. Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến thanh khoản của công ty chứng khoán, mà còn ảnh hưởng tới rủi ro danh tiếng 

của các công ty này. Quan trọng hơn nữa, niềm tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng sâu 

rộng, nhất là khi tốc độ thông tin được lan truyền nhanh chóng và thanh khoản của trái 

phiếu doanh nghiệp thấp hơn đáng kể so với cổ phiếu niêm yết.

Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán cũng gặp rủi ro nợ xấu khi phải bán giải chấp 

lượng lớn cổ phiếu được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của nhà phát hành là 

công ty bất động sản, hoặc được dùng làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu phát hành bởi 

các công ty này.

Đối với các công ty chứng khoán đã phát hành trái phiếu vào năm 2021 nhằm mở rộng 

quy mô hoạt động cho vay, các doanh nghiệp này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi phát 

hành mới đảo nợ.

Triển vọng 2023

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rủi ro danh tiếng - liên quan đến mảng phân phối và bảo 

lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp - sẽ kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực lên 

kết quả hoạt động cũng như câu hỏi về chất lượng tài sản của các công ty chứng 

khoán đang nắm giữ danh mục trái phiếu từ những nhà phát hành có chất lượng tín 

dụng không lành mạnh.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự phân hóa lớn giữa các công ty chứng khoán. Những 

doanh nghiệp có thanh khoản dồi dào, rủi ro tập trung không cao, và hoạt động kinh 

doanh không phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường cũng như tập khách hàng cá 

nhân sẽ có kết quả kinh doanh ổn định hơn so với các doanh nghiệp tăng trưởng nóng 

theo xu hướng thị trường.

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH CHỨNG KHOÁN
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Áp lực đáo hạn trái phiếu không nghiêm trọng như các ngành thâm

dụng vốn do công ty chứng khoán có thể cắt giảm hạn mức cho vay, 

giảm dần dư nợ cho vay ký quỹ để cung cấp thanh khoản trong ngắn

hạn

Biểu đồ 11: Minh họa sự khác biệt giữa cơ cấu nguồn vốn của top 20 công ty chứng khoán

hàng đầu và các công ty chứng khoán có quy mô vừa và nhỏ còn lại

TÂM ĐIỂM 2022 – NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Nhìn lại cơ cấu nguồn vốn của các công ty chứng khoán trên thị trường, một mẫu hình chung được nhận 

thấy là nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ được tài trợ bởi (1) nợ vay ngắn hạn – thường là vay tín 

chấp tại các ngân hàng thương mại trong nước, hoặc vay hợp vốn tại các ngân hàng nước ngoài với lãi 

suất cạnh tranh hơn, (2) phát hành trái phiếu ngắn hạn. Trong đó, chỉ một phần nhỏ các công ty chứng 

khoán đầu ngành có khả năng huy động vốn với lãi suất rất cạnh tranh (ngay cả khi đã tính chi phí phòng 

ngừa rủi ro ngoại hối), được sự hỗ trợ từ phía ngân hàng mẹ hay đã xây dựng nghiệp vụ nguồn vốn đủ 

vững vàng. 

Ngược lại, các công ty chứng khoán có quy mô nhỏ phần nhiều phải dựa vào phát hành trái phiếu để huy 

động thêm nguồn lực mở rộng quy mô cho vay ký quỹ, sẽ đối mặt với rủi ro tái cấp vốn khi phần lớn các 

trái phiếu này đáo hạn trong năm 2023. Tại thời điểm 30/10/2022, giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 

của các công ty chứng khoán đạt 17,8 nghìn tỷ VND, chiếm 1,32% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp 

riêng lẻ đang lưu hành.
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Những CTCK hàng đầu đồng thời cũng là những công ty chiếm thị phần môi giới lớn nhất. Nhằm tài trợ 

vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, các công ty này có dư nợ tín dụng tại ngân hàng thương mại cũng như 

hạn mức tín dụng cao hơn đáng kể so với dư nợ trái phiếu (chỉ chiếm 5% tổng tài sản).

Tính trung bình, CTCK vừa và nhỏ có dư nợ trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn hơn (9% tổng tài sản) trong cơ 

cấu nguồn vốn. Đối với các CTCK quy mô vừa muốn mở rộng hoạt động cho vay, thường huy động số 

lượng lớn trái phiếu ngắn hạn để thay thế cho sự thiếu hụt về hạn mức tín dụng ngân hàng so với các công 

ty đầu ngành. Điển hình có những công ty có lượng trái phiếu phát hành chiếm tới 40% tổng tài sản. Đối 

với các CTCK tập trung tự doanh, do tính chất hoạt động kinh doanh có tính rủi ro cao, những công ty này 

thường sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu.
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CTCK hàng đầu CTCK vừa và nhỏ

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: tài sản AFS - tài sản tài chính sẵn sàng để bán, tài sản HTM - tài sản tài chính giữ đến ngày đáo hạn , 

tài sản FVTPL - tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ
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Biểu đồ 12: Một số chỉ tiêu đánh giá sơ bộ các công ty chứng khoán theo nhóm điểm XHTN sơ

bộ của FiinRatings

Nhóm Chi phíDoanh thu

Tính ổn định và đa 

dạng hóa nguồn thu ở 

mức tốt. Doanh thu từ 

hoạt động môi giới và 

cho vay chứng khoán 

chiếm tỷ trọng cao hơn 

so với mảng tự doanh, 

vốn là hoạt động chịu 

nhiều rủi ro thị trường. 

Có doanh thu ổn định 

từ tập khách hàng 

thân thiết.

Cơ cấu nguồn vốn

[a]

[bbb]

[bb] 
và 
thấp 
hơn

Cơ cấu chi phí có 

khả năng co giãn 

linh hoạt theo điều 

kiện thị trường, đặc 

biệt là chi phí lãi 

vay. Ngoài ra, có 

sự tối ưu về chi phí 

hoạt động nhờ tự 

động hóa hệ thống 

giao dịch cho 

khách hàng cá 

nhân.

Có nhiều hình thức huy động vốn 

với chi phí tối ưu, đặc biệt là hạn 

mức tín dụng tại các ngân hàng 

thương mại trong nước hoặc 

thông qua các khoản vay hợp vốn 

ngân hàng nước ngoài với lãi 

suất cạnh tranh. Khả năng huy 

động vốn từ khách hàng cá nhân 

cũng được xem là một điểm cộng 

kể cả khi đây là nguồn vốn không 

ổn định. Mức đòn bẩy tài chính 

thấp hơn trung bình ngành.

Tỷ trọng doanh thu 

đóng góp từ các mảng 

kinh doanh tương đối 

đồng đều. Tính ổn 

định tương đối tốt

Cấu phần chi phí 

có khả năng co 

giãn tương đối linh 

hoạt.

Cơ cấu nguồn vốn tương đối đa 

dạng. Đòn bẩy tài chính tương 

đương trung bình ngành với quy 

mô vốn chủ sở hữu ở mức trung 

bình ngành.

Các mảng kinh doanh 

chịu rủi ro thị trường 

chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng doanh thu.

Cấu phần chi phí ít 

có khả năng co 

giãn linh hoạt.

Hình thức huy động vốn còn 

nhiều hạn chế, thường phụ thuộc 

vào vốn chủ sở hữu hoặc vốn vay 

từ phát hành trái phiếu. Có thể có 

áp lực đáo hạn nợ trái phiếu.

Biểu đồ 13: Phân phối xếp hạng tín nhiệm đơn lẻ dựa trên thông tin đại chúng của các công ty

chứng khoán tính đến 30/09/2022
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Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Phân phối điểm sơ bộ được 

minh họa trong tài liệu này chỉ là 

những đánh giá ban đầu của 

FiinRatings về chất lượng tín dụng 

của nhà phát hành dựa trên những 

thông tin đại chúng, khi chưa diễn ra 

bất kỳ sự tương tác nào giữa 

FiinRatings và nhà phát hành tuân 

theo những bước đối với một quy 

trình XHTN nhà phát hành tiêu 

chuẩn của chúng tôi. Phân phối điểm 

sơ bộ được minh họa trong tài liệu 

này không phải và không được coi là 

kết quả XHTN cuối cùng đối với bất 

cứ nhà phát hành nào
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YẾU TỐ CỐT LÕI / BÀI HỌC RÚT RA

Quy mô lớn không đồng nghĩa với năng lực trả nợ tốt

Khi thị trường nhà ở Trung Quốc gặp khủng hoảng, tập đoàn Bất động sản lớn nhất của Trung Quốc là 

Evergrande tuyên bố phá sản do sử dụng đòn bẩy cao. Khủng hoảng thanh khoản Evergrande đã lặp lại ở 

Việt Nam với Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát, song tương đối bất ngờ khi nền kinh tế nói chung và thị 

trường BĐS Việt Nam nói riêng được kỳ vọng phục hồi ở đầu năm 2022.

Kết quả kinh doanh 9T2022 đã cho thấy Top 20 nhà phát hành TPDN riêng lẻ có tỷ lệ bình quân Nợ 

vay/EBITDA là 6,99 lần trong khi hệ số chi trả lãi vay chỉ đạt 3,74 lần. Kết hợp với tình hình thắt chặt tín 

dụng, nhiều doanh nghiệp khó tránh khỏi suy giảm chất lượng tín dụng. Một số trường hợp có thể kể đến 

NVL và HPX, hai doanh nghiệp này sử dụng đòn bẩy TPDN cao nhưng sức khỏe tài chính yếu kém đã gây 

tác động xấu đến khả năng thanh toán các khoản nợ.

Đây cũng là bài học cho các nhà đầu tư TPDN về sự cần thiết của việc tự đánh giá chất lượng sản phẩm, 

hoặc sức khỏe tài chính của doanh nghiệp phát hành khi đầu tư vào các sản phẩm tài chính rủi ro cao.

Cơ chế chính sách đóng vai trò trọng yếu

Thị trường tài chính năm 2022 đã chững lại bởi một loại các sai phạm mang tính dân sự và hình sự. Sự đổ 

vỡ hàng loạt này làm dấy lên hoài nghi về tính hiệu quả của các quy định pháp lý với các kênh vốn chính.

Do đó, một số thông tư đã được đưa ra nhằm nắn lại dòng vốn của thị trường. Kênh vốn tín dụng chịu tác 

động từ: thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định tỷ lệ nắm giữ TPDN của ngân hàng, thông tư 39/2016/TT-

NHNN không cho vay đặt cọc BĐS hình thành trong tương lai. Với kênh TPDN, nghị định 65/2022/NĐ-CP

yêu cầu chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn NĐT và trách nhiệm các bên liên quan. Các chính sách mới đã gây ảnh 

hưởng lên thị trường TPDN khi hoạt động phát hành trong năm chỉ bằng 36,29% tổng giá trị năm 2021. Một 

số quy định khác cũng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng như QHĐ8. Sự chậm trễ trong phê duyệt đề án 

đã đẩy nhiều doanh nghiệp NLTT phải hoạt động dưới công suất và suy giảm dòng tiền do bị nợ tiền bán 

điện từ EVN.

Có thể nói, cơ chế chính sách đang cho thấy vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng quy định theo các 

chuẩn mực sao cho hợp lý hơn nhưng không đồng nghĩa thắt chặt nguồn vốn của các doanh nghiệp.

Biểu đồ 14: Tổng huy động vốn ước tính trong 2022 giảm về mốc 2017, tăng ròng TPDN sụt giảm
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Chú thích: Số liệu năm 2022 do FiinRatings tính toán, tăng ròng tín dụng ngân hàng trung-dài hạn được ước tính dựa trên số liệu

SBV.
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Khó khăn thanh khoản tiếp diễn01
FiinRatings ước tính đáo hạn TPDN riêng lẻ sẽ có điểm rơi vào năm 2023 và 2024, tương đương 157,97 

và 341,27 nghìn tỷ. Thị trường có thể chứng kiến thêm nhà phát hành mất khả năng thanh toán, đặc biệt 

là DN liên tục tăng cường đòn bẩy trong ít nhất 3 năm và có dòng tiền yếu. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng 

áp lực đáo hạn sẽ được giải tỏa nếu dự thảo sửa đổi Nghị định 65 cho phép gia hạn nợ được thông qua.

Về lãi suất toàn cầu năm 2023, FED đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào kỳ họp tháng 2, 

tương đương với việc đưa lãi suất tham chiếu lên mức 4,5% - 4,75%. Dữ liệu kinh tế tháng 12/2022 của 

Mỹ cho thấy tăng trưởng tiền lương và lao động đã chậm lại và chỉ số giá PCE lõi giảm còn 4,4%, song 

vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%. Đây là cơ sở để FED tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt trong 

ít nhất 1Q2023 và duy trì ở mức này đến hết năm.

Chúng tôi kỳ vọng mặt bằng lãi suất Việt Nam sẽ neo cao trong ít nhất 1H2023 trước khi hạ nhiệt. Cuộc 

đua giữa các NHTM đã đẩy lãi suất cho vay lên 11,6%/năm, nhờ đó xu hướng găm giữ USD đã có sự đảo 

chiều. Việc NHNN niêm yết giá ở 23.450 VNĐ cho thấy động thái mua bổ sung dự trữ ngoại hối từ NHTM. 

Tuy nhiên, thu hút FDI đăng ký mới và xuất khẩu đuối dần ở 2H2022 khi các thị trường lớn giảm tốc cũng 

khiến triển vọng lãi suất 2023 khó khăn hơn.

Dự báo sẽ không còn đợt tăng lãi suất điều hành nào trong 2023 nhưng lãi suất huy động 

duy trì cao do chênh lệch huy động vốn – tín dụng nới rộng và độ trễ chính sách.

Một vài biến số cần lưu ý gồm (i) áp lực lạm phát quay lại khi kinh tế Trung Quốc phục hồi, (ii) Xung đột 

chính trị chưa có dấu hiệu kết thúc, (iii) Hành động của Mỹ để xử lý trần nợ công.

Lãi suất giai đoạn cuối năm sẽ được hỗ trợ bởi đầu tư công, trong đó chúng tôi kỳ vọng tốc độ giải ngân 

sẽ nhanh hơn so với năm 2022 (đạt 67,27% kế hoạch). Năm 2023 sẽ tiếp nhận các dự án trọng điểm gồm 

Sân bay Long Thành, Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, Đường vành đai 3, Đường vành đai 4. Ngoài ra, thiếu 

hụt nguồn cung đá xây dựng cũng được giải tỏa khi Luật đầu khí sửa đổi đã được thông qua tạo điều kiện 

cho việc khai thác các mỏ đá hết hạn. 
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Cuộc thanh lọc thị trường02
Nhìn về khía cạnh tích cực, thị trường TPDN sắp tới sẽ bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi cốt lõi 

giúp kênh vốn này phát triển bền vững hơn. Tuy còn nhiều khó khăn, chúng tôi đánh giá đây là cơ hội để 

sàng lọc sức khỏe tài chính của các chủ thể tham gia. Việc kênh vốn này bị kiểm soát chặt hơn đã hỗ trợ 

cơ quan quản lý nhận diện các doanh nghiệp yếu kém để có các biện pháp khu trú riêng. Mặt khác, các 

đơn vị phát hành với năng lực tài chính mạnh và mô hình kinh doanh tốt có thể tận dụng thời cơ để mở 

rộng thị phần kinh doanh của mình trong kỳ kinh doanh sắp tới. 

Loạt vi phạm vừa qua đã gây tâm lý xáo trộn không đáng có, song cũng giúp thành phần tham gia hiểu rõ 

hơn về các vấn đề của thị trường. Nhà đầu tư cũng được hỗ trợ bởi các quy định mới, trong đó yêu cầu 

đơn vị phát hành, định chế trung gian công bố thông tin về tình hình tài chính và hồ sơ chào bán TPDN. 

Chúng tôi kỳ vọng tình hình minh bạch thông tin sẽ được cải thiện dần với sự phát triển của hệ thống giao 

dịch thứ cấp tập trung vào năm sau, và cơ sở nhà đầu tư sẽ chuyển dịch sang các định chế tài chính.
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Tiếp cận các kênh vốn mới03
Trong bối cảnh thanh khoản mắc kẹt, doanh nghiệp có chất lượng tín dụng kém có thể chứng kiến dòng 

tiền bị bào mòn và khó khăn tiếp cận vốn đảo nợ. Tuy nhiên, các đơn vị có dòng tiền mạnh và huy động 

được vốn quốc tế vẫn sẽ vượt qua được giai đoạn trên. Năm 2022 ghi nhận nhiều doanh nghiệp tiếp cận 

vốn quốc tế, hai trong số đó là Chứng khoán Bản Việt (105 triệu USD) và F88 (60 triệu USD) hiện đang 

được xếp hạng tín nhiệm bởi FiinRatings.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ sớm ban hành Quy định tiêu chí môi trường và xác nhận đối với dự án được cấp 

tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh. Điều này sẽ tạo cú hích cho nhiều ngành như năng lượng, xây 

dựng/BĐS xanh… tăng trưởng. Doanh nghiệp như PCC1, Phú Yên TTP đã huy động tín dụng xanh thông 

qua quá trình xác minh với Tổ chức Trái phiếu Khí hậu (“CBI”) cho các dự án năng lượng gió/mặt trời. Do 

đó, chúng tôi kỳ vọng năm 2023 sẽ thêm nhiều doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí và huy động thành công tín 

dụng/trái phiếu xanh.
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Sau hai năm đình trệ tăng trưởng do tình hình dịch bệnh phức tạp, nền kinh tế 

Việt Nam trong năm 2022 đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn và biến động 

khó lường. Các mục tiêu tăng trưởng Quốc hội đề ra bị thử thách bởi nhiều biến 

cố quốc tế như tình hình lạm phát cao kỷ lục; xung đột chính trị giữa Nga –

Ukraine khiến chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu bị đứt gãy; và sự chuyển dịch 

chính sách có phần quyết liệt từ phía ngân hàng trung ương các nước. Ở trong 

nước, một loạt các sai phạm về thị trường chứng khoán và thị trường tài sản đã 

làm sụt giảm thanh khoản thị trường, siết chặt các kênh vốn và làm xáo trộn tâm 

lý thị trường.

Đứng trước các khó khăn trên, tình hình vĩ mô Việt Nam trong 2022 vẫn chứng 

kiến nhiều điểm sáng trong bức tranh chung: mức tăng GDP kỷ lục ở 8,02%, 

thặng dư thương mại đạt 10,68 tỷ USD, tổng thu NSNN đạt 126,4% dự toán, nhu 

cầu trong nước ổn định v.v. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những động lực chính 

giúp ổn định nền kinh tế Việt Nam trước dự báo suy thoái toàn cầu, đồng thời 

thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước tăng trưởng để vượt qua thời 

kỳ khó khăn trên.

LỜI KẾT
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• Tài liệu này được soạn lập bởi Công ty Cổ phần FiinRatings chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tài

liệu này không đưa ra khuyến nghị mua bán hay nắm giữ bất kỳ cổ phiếu, trái 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 FiinRatings được sử dụng với tính chất tham khảo tùy theo quyết định và rủi ro của quý vị. 

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. 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. FiinRatings 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 FiinRatings 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 FiinRatings.

• FiinRatings là công ty chuyên về dịch vụ thông tin phân tích tài chính và định mức tín nhiệm theo

giấy phép số 02/GXN-XHTN của Bộ Tài chính Việt Nam ngày 30/3/2020. Theo đó, FiinRatings

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.

• FIINRATINGS, FIIN, và FIINGROUP là các nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền thuộc Công Ty Cổ

Phần FiinGroup Việt Nam.
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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN VÀ MIỄN TRÁCH 
NHIỆM BỞI FIINGROUP VÀ FIINRATINGS
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