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Giải pháp khai thông kênh vốn TPDN nhằm hỗ trợ
tăng trưởng kinh tế và hướng đến phát triển bền vững
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Hiện phát hành mới đang đóng băng và hoạt động mua lại trước hạn lại rất sôi động

Nguồn: FiinRatings, HNX.

Hình 4: Cơ cấu nhà đầu tư mua TPDN riêng lẻ trên thị trường thứ cấp 
năm 2021 và 9T2022

Hình 3: Cơ cấu phát hành sơ cấp, 11T2022

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
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Hình 1: Giá trị phát hành gần như đóng băng từ tháng 10 và 11-2022
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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

Thông tư 16/2021/TT-
NHNN có hiệu lực

Sự kiện hủy 9 lô trái
phiếu của THM

Nghị định 65/2022/NĐ-
CP được ban hành

Hình 2: Giá trị mua lại trái phiếu 11 tháng đầu năm 2022

Nguồn: FiinRatings, HNX
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TPDN đã là kênh cấp vốn trung và dài hạn lớn nhất và hiệu quả để huy động vốn 
xã hội cho phát triển kinh tế

Hình 5: TPDN là một kênh dẫn vốn trung dài hạn lớn nhất

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Tăng ròng tín dụng NH được tính là chênh lệch số dư tín dụng trung – dài hạn trong năm

Hình 6: Tổng quan hoạt động phát hành TPDN giai đoạn 2019 - 10 tháng 2022

Nguồn: FiinRatings tổng hợp, HNX, VBMA

Đơn vị 2019 2020 2021 10T2022
Phát hành riêng lẻ - Nội địa
Giá trị phát hành Nghìn tỷ VND 309.4 436.3 605.9 323.0 
Số nhà phát hành Công ty 218 315 359 226 
Giá trị lưu hành Nghìn tỷ VND 607.5 921.3 1,364.1 1,341.2 

Phát hành ra công chúng - Nội địa
Giá trị phát hành Nghìn tỷ VND 23.5 30.6 30.1 10.59
Số nhà phát hành Công ty n/a 10 12 14
Giá trị lưu hành Nghìn tỷ VND n/a 28.8 35.6 10.59

Giá trị lưu hành – Nội địa Nghìn tỷ VND 607 950 1,400 1,352
% Tổng dư nợ tín dụng ngân hàng 7.4% 10.1% 13.1% 11.7%
% GDP 7.9% 12.0% 17.1% 14.3%

� Mỗi năm có khoảng 200 – 350 doanh nghiệp tham gia phát hành trái phiếu 
riêng lẻ. Hiện số dư trái phiếu lưu hành khoảng 1,3 triệu tỷ VNĐ đến từ 627
doanh nghiệp.

� Chào bán ra công chúng còn quá ít với chỉ 10-14 doanh nghiệp thực hiện 
phát hành/năm. Trái phiếu chào bán trên thị trường quốc tế cũng rất ít, 
doanh nghiệp chủ yếu tiếp cận các khoản vay ngoại tệ.

� Huy động vốn từ TPDN hiện đã có quy mô tăng trưởng lớn hơn tăng 
ròng tín dụng trung và dài hạn của hệ thống ngân hàng, trong khi đó
huy động qua TTCK còn rất hạn chế.

� Kênh TPDN đã phát huy vai trò quan trọng là một kênh huy động vốn
trung dài hạn cho nguồn lực xã hội nhằm phát triển kinh tế trong những
năm qua.
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Tăng ròng tín dụng 
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Phát hành trái phiếu 
riêng lẻ

Huy động vốn cổ
phần trên TTCK

Huy động vốn qua 3 kênh của thị trường vốn Việt Nam 5 năm qua
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06 thách thức để hoàn thiện nền tảng thị trường đầy đủ và hiệu quả

Thể chế
(Chính sách, quy định, giám sát và thực thi)

Công cụ
(Trái phiếu, kênh phát
hành, kênh phân phối)

Nhà đầu tư
(Tổ chức, cá nhân)

Cơ sở hạ tầng
(Minh bạch thông tin, sàn giao dịch, 

thanh toán/ lưu ký, xếp hạng tín nhiệm)
Nhóm trung gian 1

(Tư vấn, bảo lãnh)

Nhóm trung gian 2
(Phân phối, đại diện sở hữu)

Nền tảng thị trường

Tổ chức
phát hành

1

3

4

5

6

2

Tổ chức phát hành có năng lực tín dụng 
phân hóa và một số còn hạn chế. Chất
lượng hàng hóa thiếu thông tin và chưa rõ 
ràng. Đã xảy ra một số trường hợp vi phạm.

1
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Chất lượng tư vấn chưa cao. Hồ sơ chào bán
chủ yếu mang tính tuân thủ, còn thiếu thông
tin về phân tích rủi ro.

Vai trò ủy thác (fiduciary) của các định chế
trung gian vẫn chưa được phát huy tốt.

Hạ tầng trung gian chưa hình thành đầy đủ: 
minh bạch thông tin, thứ cấp tập trung, xếp
hạng tín nhiệm, định giá trái phiếu.

Sự am hiểu của nhà đầu tư cá nhân còn hạn
chế và mang tính truyền tai, bề nổi.

Chính sách điều chỉnh kịp thời cho một số
thất bại của thị trường nhưng chưa hình
thành một hệ thống nền tảng đầy đủ và có 
tính tiên liệu cao.

Hình 7: Mô hình vận hành thị trường TPDN và những thách thức chính

Nguồn: FiinRatings

� Hầu hết ở phân đoạn trên thị trường TPDN đều có những vấn đề nhất định và không chỉ vấn đề của chính sách hoặc thể chế. 
Khi thị trường có những thất bại nhất định (market failure) thì đó sự can thiệp của cơ quan quản lý là cần thiết. 

� Vấn đề là chúng ta cần phân loại, khu trú, có liệu pháp riêng và đòi hỏi sự tham gia, phát huy vai trò và ứng xử của tất cả các 
thành phần tham gia trên thị trường.



15/12/2022

4

The most trusted Credit Rating Agency in Vietnam 7

05 rủi ro chính đối với mục tiêu duy trì ổn định hệ thống tài chính 
và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao 

Stt Rủi ro chính Nguyên nhân chính Mức độ Tác động

Tâm lý nhà đầu tư tiếp tục 
tiêu cực ảnh hưởng đến thị 
trường tài chính

- Trái phiếu riêng lẻ của DN yếu, 
không có thông tin được sở hữu 
bởi cá nhân cao

- Sự kiện vi phạm trái phiếu

Cao

- Vai trò đầu tư của thị trường vốn giảm sút

- Huy động vốn mới khó khăn; tái cấp vốn khó khăn, 
kể cả DN tốt.

- Tác động dây chuyền tiếp tục trên thị trường vốn 

Vi phạm nghĩa vụ nợ trái 
phiếu (default) và ảnh hưởng 
đến nợ xấu ngân hàng (NPL)

- Áp lực nợ đáo hạn lớn

- Áp lực mua lại trước hạn

- Năng lực tín dụng yếu
Cao

- Tỷ lệ vi phạm nghĩa vụ nợ ở mức cao

- Ảnh hưởng chéo sang NPL của các ngân hàng
thương mại

- Ảnh hưởng đến TTCK

Mất thanh khoản doanh 
nghiệp trên diện rộng
(insolvency)

- Cơ cấu nguồn vốn ngoài tín dụng 
ngân hàng và trái phiếu lớn

Vừa

- DN mất khả năng thanh toán nợ nói chung

- Ảnh hưởng thương mại và hoạt động SXKD

- Công ăn việc làm/ tỷ lệ thất nghiệp tăng

Đầu tư khối tư nhân giảm sút 
(Private Investment)

- Thắt chặt các kênh vốn

- Môi trường lãi suất cao Cao
- Đầu tư CAPEX/phát triển mới giảm sút

- Công ăn việc làm NLĐ

Ảnh hưởng đến dòng vốn 
nước ngoài (FDI và FII)

- Sự ổn định của hệ thống tài chính

- Rủi ro tỷ giá tăng Vừa

- Huy động vốn cổ phần và vốn nợ quốc tế giảm sút

- Dịch chuyển danh mục đầu tư/ rút vốn ra khỏi Việt 
Nam

1

2

3

4

5

Nguồn: FiinRatings
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Dữ liệu phân tích minh họa cho một số thách thức

Hình 8: Năng lực tín dụng các tổ chức phát hành BĐS yếu

Nguồn: FiinRatings. Nợ vay ròng = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn – Tiền mặt – Đầu tư tài chính ngắn hạn 
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Hình 10: Nguồn vốn DN BĐS dân cư không chỉ bao gồm trái
phiếu và vốn vay ngân hàng

Nguồn: FiinGroup. Ghi chú: Dữ liệu tại 30/6/2022 được phân tích từ 54 công ty bất động sản nhà ở
niêm yết với tổng giá trị vốn hóa là 910 tỷ đồng. Các công ty này có tổng số nợ là 435 tỷ đồng, 

tương đương khoảng 60% tổng tín dụng ngân hàng dành cho các DN BDS dân cư tại Việt Nam. 

Các nguồn khác bao gồm vay ngoại tệ, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các nguồn khác.
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Trái phiếu; 71.921 
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KH trả tiền trước; 
77.838 ; 18%
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222.584 ; 51%
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Hình 9. Phân kỳ đáo hạn TPDN riêng lẻ cho thấy áp lực nợ đáo hạn cao
Cập nhật tại 6/12/2022, đơn vị: nghìn tỷ đồng, chưa tính tiền lãiChỉ số Nợ vay ròng/ EBITDA

2 Vi phạm nghĩa vụ nợ trái phiếu (default) và ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng (NPL)

Hình 11: Triển vọng lợi nhuận cho Bất động sản và các lĩnh vực liên quan

Nguồn: FiinGroup. 2022F là số dự báo của FiinGroup

2017 2018 2019 2020 2021 2022F

% % % % % %
Bất động sản và Vật liệu xây dựng

BĐS dân cư 24.5% 152.4% 38.1% 2.8% 33.0% -25.2%
Khu công nghiệp 24.5% 10.4% 15.3% 21.1% -3.5% 35.6%
Bất động sản bán lẻ -17.4% 21.6% 19.1% -16.2% -42.5% 73.5%
Bất động sản cho thuê -1321.3% 117.2% 176.4% 392.7% -1.4% -51.1%
Xây dựng 30.0% -32.7% -2.7% -4.9% 34.2% -3.7%
Thép 12.8% -19.1% -20.6% 97.4% 164.6% -71.2%
Vật liệu xây dựng -11.2% -2.6% 11.8% 1.8% -11.4% -14.0%

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế

3 Mất thanh khoản doanh nghiệp trên diện rộng: ngành Bất động sản và một số ngành liên quan

Nguồn: FiinRatings. HNX
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Đề xuất các giải pháp trong ngắn hạn và trung – dài hạn 

XÂY DỰNG TTTPDN LÀ KÊNH VỐN TRUNG DÀI HẠN HIỆU QUẢ, MINH BẠCH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngắn hạn/Cấp thiết Trung - dài hạn

Tiếp tục chuẩn hóa điều
kiện phát hành

Phát huy vai trò đại diện
chủ nợ, tòa án, thành lập

quỹ bảo lãnh

Mở rộng cơ sở nhà đầu
tư định chế

Đa dạng hóa sản phẩm: 
trái phiếu xanh

Áp dụng xếp hạng độc
lập và hình thành đơn vị

định giá trái phiếu

Đẩy mạnh đào tạo công
chúng NĐT

1 3

Có liệu pháp
riêng cho các
nhà phát hành
có rủi ro cao: 

‒ Rà soát, đánh
giá, phân loại
xác định cụ thể
nhà phát hành
có rủi ro cao.

‒ Khu trú các DN 
yếu và sở hữu
nhiều bởi NĐT 
cá nhân nhằm
đưa ra phương
án ổn định tâm lý
và bảo vệ NĐT.

‒ Hướng dẫn
phương án tái
cấu trúc nợ

Vẫn cho phép
bán TP Riêng lẻ
cho NĐT cá
nhân nhỏ lẻ:

‒ Nếu được bảo
lãnh bởi ngân
hàng, khi đó
hoãn áp dụng 
quy định NĐT 
chuyên nghiệp
nếu cần thiết.

‒ Không hạn chế
mục đích sử
dụng vốn theo
chương trình dự
án

‒ Bỏ yêu cầu kiểm
toán mục đích
sử dụng vốn

2

Đẩy nhanh tiến
độ xử lý và tái
cấu trúc nợ:

‒ Các DN yếu
chuẩn bị phương
án hoặc tự tái
cấu trúc nợ sớm
nhất có thể.

‒ Các trường hợp
vi phạm: đẩy
nhanh hoàn
thiện thủ tục tòa
án, phán quyết
và quyết toán
nghĩa vụ nợ.

‒ Phát huy vai trò 
của tòa án vì
quan hệ dân sự

4

Phê duyệt
nhanh TP đại
chúng, nếu:

‒ Hồ sơ phương
án đáp ứng quy
định

‒ Là DNNY chưa
vi phạm CBTT/ 
quy định CK 5 
năm qua

‒ Có XHTN ở mức
cao

‒ Có xếp hạng 
thay thế tốt, ví 
dụ điểm CG.

‒ Áp dụng cơ chế 
hậu kiểm nhiều
hơn

Phía cung

Hạ tầng
trung gian

Phía cầu

Chuẩn hóa điều kiện
hoạt động tư vấn và 

phân phối

Cải thiện minh bạch
thông tin và hoạt động 
TT thứ cấp tập trung

Hình 12: Tổng hợp các giải pháp đề xuất nhằm khôi phục thị trường TPDN
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Phân loại, khu trú và có liệu pháp riêng

� Rà soát và phân loại các tổ chức phát hành yếu và được sở hữu bởi nhiều nhà đầu tư cá nhân.

� khuyến khích các doanh nghiệp này chủ động có phương án thực hiện nghĩa vụ nợ và thông tin đến nhà đầu tư (thông qua đại diện người sở hữu trái phiếu
và có sự tham gia của các tổ chức tín dụng và đại diện cả cổ đông lớn nếu cần thiết).

� Yêu cầu minh bạch hoặc thực hiện đàm phán kín nếu nhằm tránh những tác động lan tỏa đến thị trường.

1

Tại 30/10/2022, Đơn vị: nghìn tỷ VND

442

118

Chưa niêm yết

Niêm yết

160,7 nghìn tỷ 
VNĐ, 18%

733,6 nghìn
tỷ VNĐ, 

82%

Hình 13: Cơ cấu TPDN riêng lẻ đang lưu hành hiện nay

Tổ chức tín dụng, 
435,3 nghìn tỷ
VNĐ, 32,31%

Kinh doanh chứng 
khoán, 17,8 nghìn

tỷ VNĐ, 1,32% 34,26%

10,90%

8,63%

7,77%
4,51%

0,31%

894,3 nghìn tỷ
VNĐ, 66,37%

Bất động sản

Lĩnh vực khác

Sản xuất

Thương mại, dịch vụ

Xây dựng

Năng lượng

Phi tín dụng,

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

Nguồn: FiinRatings. HNX

Cơ cấu tổng GT TPDN riêng lẻ
đang lưu hành

Cơ cấu TPDN khối phi 
tài chính
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Bởi chất lượng tín dụng là rất khác nhau, không nên đánh đồng tất cả các tổ chức phát
hành đều có vấn đề

Hình 14: Chỉ tiêu chính về năng lực tín dụng

Nguồn: FiinRatings. Ghi chú: Nhóm DNNY này có số dư TPDN chiếm hơn 30% giá trị TPDN phi 

ngân hàng. EBITDA được tính dựa trên 4 quý gần nhất đến hết Q3-2022.

Nhóm các tổ chức phát hành TPDN lớn nhất là DNNY
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trái phiếu 

chính phủ 

Việt Nam

Kết quả xếp hạng tín nhiệm sơ bộ và chính thức về các DN BĐS niêm yết

Hình 16: Không phải tất cả các doanh nghiệp đều yếu

Hình 15: Tình hình đòn bảy và áp lực thanh khoản nợ ngắn hạn
Top 20 tổ chức phát hành TPDN lớn nhất là DNNY

Nguồn: FiinRatings. Ghi chú: các doanh nghiệp có logo ở trên hiện đang được xếp hạng tín nhiệm bởi 

FiinRatings. Còn lại, kết quả xếp hạng tín nhiệm là mang tính sơ bộ và dựa trên mô hình định lượng và 

chưa phải là kết quả xếp hạng chính thức.

Nguồn: FiinRatings. Dựa trên số liệu BCTC của các DN tại 30/9/2022. 

Ghi chú: Nợ vay ròng = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn – Tiền – Đầu tư Tài cính ngắn hạn. EBITDA được tính dựa trên 4 quý gần nhất đến 

hết Q3-2022 và không tính thu nhập bất thường như M&A, thu nhập tài chính (trường hợp không phải hoạt động kinh doanh cốt lõi).

� Áp lực nợ ngắn hạn lớn trên bình diện chung. Tuy nhiên, doanh nghiệp trên thị
trường hiện có sự phân hóa lớn về chất lượng tín dụng/khả năng đáp ứng nghĩa vụ 
nợ. Nhiều doanh nghiệp có rủi ro thấp.

� Nhà đầu tư nên nhận diện và đánh giá chất lượng tín dụng doanh nghiệp phát hành 
và xác định rủi ro khi mua trái phiếu.
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Đẩy nhanh tiến độ xử lý và tái cấu trúc nợ: bài học từ Trung Quốc

Qua thủ tục tòa 
án; 22%

Gia hạn nợ 
không cần 
thanh toán; 

13%

Gia hạn nợ cần 
thành toán; 

57%

Mua lại; 9%

Tự giải quyết, 
78%

Hình 18: Tình hình tái cấu trúc nợ TPDN tại Trung Quốc cho
giai đoạn đầu năm 2018 đến 6-2022

Nguồn: S&P Global, FiinRatings tổng hợp

� Phát huy vai trò của tòa án bởi vi phạm nghĩa vụ nợ (nếu có) là các quan hệ dân sự.

� Với doanh nghiệp, chủ động đánh giá khả năng trả nợ, minh bạch thông tin và đàm phát tái giãn hoãn nhằm: 

‒ Đàm phán kín: chủ động thông tin về triển khai dự án và tiến độ sử dụng vốn qua việc đàm phán với đại diện trái chủ. Điểu khoản mới: lãi suất, kỳ
hạn, thanh toán.

‒ Lợi ích: tránh được sự kiện vi phạm nghĩa vụ nợ/ vỡ nợ; tránh được thủ tục tòa án gây bất lợi. Tránh bị động - ảnh hưởng xấu hơn đến mức tín
nhiệm trên thị trường vốn

2

Cơ cấu giá trị trái phiếu nội địa được tái cơ cấu tại Trung Quốc

HÌnh 17: Tỷ lệ vỡ nợ trái phiếu rủi ro cao (High-Yield Bond) tại
Trung Quốc tăng lên 28,6% vào cuối 2021

31.6% 

Cả năm 

(dự báo)

14.6% 

2022 

(YTD)

Nguồn: FiinRatings tổng hợp từ Bloomberg, S&P Global, Moody’s và Goldman Sachs

Investment Research
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Tóm lược

� TPDN đã và đang là một kênh dẫn vốn quan trọng và hiệu quả trong giai đoạn vừa qua nhằm huy động nguồn 
lực trong dân cho phát triển doanh nghiệp và kinh tế. 

� Mặc dù thị trường có nhiều thách thức, những doanh nghiệp vi phạm trong việc huy động và kinh doanh trái 
phiếu chỉ là số ít và do vậy, mọi giải pháp cần xuất phát từ sự chủ động minh bạch của doanh nghiệp và các 
định chế trung gian liên quan.

� Hoạt động huy động TPDN là theo nguyên tắc tự vay tự trả và là mối quan hệ dân sự, do đó các doanh nghiệp 
nên chủ động đánh giá khả năng trả nợ, minh bạch cho nhà đầu tư và có các biện pháp phù hợp, bao gồm tái 
cấu trúc qua việc giãn, hoãn nợ với các điều khoản mới. Minh bạch là chìa khóa của mọi giải pháp.

� Các giải pháp ngắn hạn nhằm khôi phục niềm tin thị trường và duy trì kênh vốn này bao gồm: (i) Có liệu pháp
riêng cho các nhà phát hành có rủi ro cao; (ii) Đẩy nhanh tiến độ xử lý và tái cấu trúc nợ; (iii) Vẫn có
thể cho phép bán TP Riêng lẻ cho NĐT cá nhân nhỏ lẻ nếu được ngân hàng thẩm định và bảo lãnh
thanh toán; và (iv) Khai thông TP chào bán đại chúng qua việc áp dụng phê duyệt nhanh. 

� Về trung dài hạn, tiếp tục hoàn thiện nền tảng thị trường theo 3 nhóm giải pháp: (i) chuẩn hóa chất lượng cung 
hàng, (ii) hạ tầng trung gian về giao dịch và minh bạch thông tin; và (iii) mở rộng cơ sở NĐT định chế.
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Tài liệu này được soạn thảo bởi Công ty Cổ phần FiinRatings chỉ sử dụng cho mục đích tham khảo. Đây không phải là Báo cáo xếp hạng tín dụng và không khuyến nghị mua, bán
hoặc nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào hoặc bất kỳ giao dịch cụ thể nào khác. Thông tin trong Báo cáo này, bao gồm dữ liệu, số liệu, bảng, phân tích và nhận xét của FiinRatings, chỉ
được sử dụng để tham khảo theo quyết định của riêng bạn. FiinGroup sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc hậu quả nào có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin trong
báo cáo này.Công ty Cổ phần FiinRatings giữ bản quyền đối với báo cáo này và toàn bộ nội dung trong Báo cáo này. Báo cáo này được bảo hộ bản quyền theo pháp luật về quyền
tác giả của Việt Nam và các nước theo các công ước, điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Trụ sở chính
Tầng 10, Tòa nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3562 6962
Email: info@fiingroup.vn
Website: https://fiingroup.vn 

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 16, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 3933 3586


