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BẢN TIN PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU TRONG NƯỚC Tháng 09/2015 

 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG  

Các chỉ số vĩ mô 

 GDP Q3.2015: +6.81% 

 CPI T09.2015: -0.21% (mom); 0.00% (yoy) 

 PMI tháng 09/2015: 49.5 điểm 

 Tín dụng đến 21.09:+10.78% (so với cuối năm 2014) 

 Huy động đến 21.09:+8.90% (so với cuối năm 2014) 

 Nợ xấu tính đến T9/2015:  cơ bản 3.00%  

 Cán cân thương mại (lũy kế T09.2015): ước tính - 3.9 tỷ 

USD 

 

 

 

 GDP tăng cao nhất trong 5 năm, tăng trưởng nền kinh tế 

giữ vững đà phục hồi 

GDP của toàn nền kinh tế đạt 6.81% trong quý III. Tính chung 9 

tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt 6.50% cao nhất trong vòng 5 

năm qua.  

 CPI T09 năm 2015 giảm 0,21% so với tháng trước và không đổi 

so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số PMI trong T09 đã giảm từ mức 

51.3 vào tháng 8 xuống mức 49,5 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ 

T08/2013 chỉ số PMI của Việt Nam giảm dưới mức 50 điểm.  

Tín dụng đối với toàn nền kinh tế đến ngày 21.09 ước tính tăng 

10.78% so với cuối năm 2014, đây là mức tăng trưởng cao nhất kể 

từ năm 2011. Huy động vốn tính đến thời điểm 21.09 cũng tăng 

8.90% so với cuối năm 2014. Nợ xấu chính thức giảm từ 17% 

(9/2012) về mức 3% (9/2015).  

Nhìn chung nền kinh tế vẫn đang trên đà phục hồi, tình hình 

tăng trưởng tốt dưới sự điều hành của các cơ quan Nhà nước và 

Chính phủ, tuy nhiên vẫn còn phải đối diện với nhiều khó khăn nhất 

định như: ngân sách thâm hụt, phát hành TPCP khó khăn và áp lực 

tỷ giá từ giờ đến cuối năm vẫn đang còn tiếp diễn…. 

 Lãi suất Liên ngân hàng biến động mạnh, nhu cầu đầu 

tư TPCP vẫn chưa được cải thiện.  

Trong tháng 09, thị trường liên ngân hàng thanh khoản khan 

hiếm, lãi suất tăng mạnh, đặc biệt là các kỳ hạn ngắn. Do nguồn 

cung trên liên ngân hàng khá hạn chế, các ngân hàng tích cực nhận 

nguồn từ nghiệp vụ thị trường mở với NHNN. 

Kho bạc Nhà nước tiếp tục gặp khó khăn trong việc huy động 

TPCP, trong tháng 09 chỉ huy động thành công 2,503 tỷ đồng. Kết 

thúc tháng 9, Kho bạc nâng tỷ lệ huy động đạt 47% so với kế hoạch 

250.000 tỷ đồng của cả năm, đã bao gồm tín phiếu Kho bạc đã phát 

hành ngoài kế hoạch trong tháng 6 và tháng 7.  

Lãi suất TPCP tăng nhẹ trong tháng, doanh số giao dịch thứ cấp 

giảm so với tháng 8.   
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 THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG 

Thanh khoản VNĐ hạn chế, lãi suất liên ngân 

hàng biến động và đạt mức cao trong tháng. 

 

 

 

 

 

 

Do ảnh hưởng từ việc điều chỉnh tỷ giá từ tháng 8, trong nửa đầu 

tháng 9, nguồn cung VNĐ trên thị trường hạn chế trong khi nhu cầu 

nhận nguồn tăng mạnh. Doanh số giao dịch liên ngân hàng trong 

tháng 9 đạt 490,622 tỷ đồng, tăng 13% so với tháng 8 và tăng 48% 

so với cùng kỳ năm trước. Các giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở kỳ 

hạn ngắn: qua đêm (35%) và 1 tuần (45%). 

Thanh khoản hạn chế, các Ngân hàng vẫn tiếp tục nhận nguồn 

trên thị trường mở (OMO). Doanh số giao dịch thị trường mở trong 

tháng là 10,101 tỷ đồng, đã có dấu hiệu giảm nhiệt hơn nhưng vẫn 

còn chiếm tỷ trọng 29% doanh số OMO trong tháng 8.  

Tuy nhiên, nguồn OMO vẫn chưa đủ để bình ổn thị trường, vì thế 

lãi suất liên ngân hàng tăng cao trong tháng, dao động quanh mức 

4.0-4.5%/năm (kỳ hạn qua đêm), 4.0-4.7%/năm (kỳ hạn 1 tuần), 4.6-

4.9%/năm (kỳ hạn 1 tháng), 4.8-5.0%/năm (kỳ hạn 3 tháng). Sau đó, 

khi nguồn tiền đã tương đối ổn định hơn vào giai đoạn cuối tháng, 

nguồn tiền đã được hút vào các phiên tín phiếu với lãi suất trúng 

thầu khoảng 3.40%/năm (kỳ hạn 14 ngày), 3.70%/năm (kỳ hạn 28 

ngày), 4.00%/năm (kỳ hạn 56 ngày) làm cho lãi suất liên ngân hàng 

giảm nhẹ vào thời điểm cuối tháng.  

Với tâm lý thận trọng dự phòng các khoản thanh toán dịp cuối 

năm và nguồn tiền của các khoản đến hạn không còn dồi dào, dự 

kiến thị trường tập trung giao dịch ở kỳ hạn ngắn và lãi suất duy trì ở 

mức ổn định dao động quanh 3.5%-4.0%/năm (kỳ hạn qua đêm và 1 

tuần).  
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Tỷ lệ trúng thầu trong tháng 9 tiếp tục giảm, 

Kho bạc chỉ huy động đạt 17% so với khối 

lượng gọi thầu.  

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU 

Thị trường sơ cấp 

Khối lượng TPCP Kho bạc huy động trong tháng 9 chỉ đạt 2,503 

tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với tháng trước. Trong đó, kỳ hạn 

phát hành thành công nhất vẫn thuộc về TPCP 5 năm với 1630 tỷ 

đồng, chiếm hơn một nửa số lượng trúng thầu. Tỷ lệ gọi thầu thành 

công vì thế cũng giảm mạnh chỉ còn 17% (tháng trước là 30%).  

Tỷ lệ trúng thầu TPCP lũy kế 9 tháng đầu năm vẫn thấp so với 

kế hoạch năm. Kho bạc huy động được hơn 117,740 tỷ đồng tức chỉ 

đạt 47% so với kế hoạch trong năm (250,000 tỷ đồng), trong đó đã 

bao gồm 20.980 tỷ đồng Tín phiếu Kho Bạc phát sinh ngoài kế 

hoạch. Nếu loại trừ số lượng Tín phiếu này, kế hoạch phát hành chỉ 

đạt 39%. Kỳ hạn 5 năm phát hành đạt tỷ lệ cao nhất chiếm hơn 54% 

tổng số lượng TPCP phát hành thành công. Kỳ hạn 10 năm chỉ 

chiếm 5.5% và kỳ hạn 15 năm chiếm 22%. 

 

 

 

 

Với áp lực kế hoạch phát hành các tháng còn lại trong năm, 

KBNN đã nâng lãi suất phát hành kỳ hạn 5 năm từ 6.40%/năm từ 

cuối tháng 8 lên 6.60%/năm trong tháng 9. Dự báo KBNN có khả 

năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất phát hành để cải thiện kết quả phát 

hành trong những tháng cuối năm. 
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Thị trường thứ cấp 

Thanh khoản thị trường thứ cấp tiếp tục duy trì ở mức thấp, giao 

dịch khá trầm lắng. Doanh số giao dịch tháng 8 đạt hơn 39,000 tỷ 

đồng, giảm gần 7,000 tỷ đồng so với tháng 8 và giảm tới 36% so với 

cùng kỳ năm trước. 

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư ngày càng tăng khi thị trường 

giao dịch tập trung ở kỳ hạn ngắn, dưới 3 năm vẫn chiếm tỷ trọng 

Giao dịch thứ cấp trầm lắng, lãi suất vẫn ở mức 

cao 
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cao 75% trên tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó tỷ trọng 

được chia đều cho 3 kỳ hạn. Giao dịch các kỳ hạn 4 và 5 năm chỉ 

chiếm tỷ trọng dao động khoảng 5%. Kỳ hạn dài hơn 5 năm chiếm 

13% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. 

 

Lãi suất TPCP vẫn gia tăng 

 

 

 

Tâm lý khối ngoại có nhiều tín hiệu khả quan 

 

 

Lãi suất TPCP các kỳ hạn vẫn duy trì ở mức cao do tâm lý thận 

trọng tiếp tục kéo dài sau khi NHNN tăng lãi suất phát hành TPCP 

trong tháng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh tỳ giá trong 

tháng 8, nguồn cung VND trên thị trường bị hạn chế, do đó, nguồn 

tiền chủ yếu đầu tư vào các phiên Tín phiếu NHNN kỳ hạn ngắn 

(14, 28 và 56 ngày).  

Đến cuối tháng 9, lãi suất TPCP cho kỳ hạn 1 năm dao động từ 

4.95%-5.05%/năm, 2 năm 5.40%-5.50%/năm, 3 năm 6.00-

6.10%/năm, và 5 năm 6.60-6.65%/năm.  

Thị trường TPCP dự báo sẽ tiếp tục không sôi động trong 

tháng tới, tâm lý thận trọng vẫn còn tiếp diễn khi nguồn thu Ngân 

sách vẫn đang gặp nhiều khó khăn. 

 

Trong tháng 9, khối ngoại liên tiếp mua ròng trong 4 tuần với 

tổng giá trị đạt khoảng 2,100 tỷ đồng. Xu hướng mua ròng trở lại 

của khối ngoại trên thị trường trái phiếu được xem là tín hiệu tích 

cực cho sự ổn định của thị trường tài chính và niềm tin nhà đầu tư 

dần được củng cố sau những biến động vĩ mô trong nước và thế 

giới vừa qua. 
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Dòng tiền toàn thị trường trong tháng tới 

   Tháng 10 Đến hết 

năm 2015  

Đáo hạn tín phiếu 

NHNN 
2,782 80,561 

Đáo hạn trái phiếu  26,107 61,972 

 28,889 142,533 
 

 

      Trong tháng tới, tổng giá trị các loại GTCG đáo hạn khoảng 

28,800 tỷ đồng (bao gồm Tín Phiếu, TPCP, TPCPBL, TPCQĐP), 

trong đó tín phiếu Ngân hàng Nhà nước chỉ là 2,782 tỷ đồng. Với 

tình hình cung tiền VND hạn chế, khả năng dòng tiền tái đầu tư sẽ 

tiếp tục được ưu tiên tín phiếu và trái phiếu ngắn hạn. 

 

 

 

Những yếu tố tác động trực tiếp đến lãi suất TPCP trong những tháng tới như sau: 

- Cung tiền VNĐ cho thấy ngày càng cạn dần, số dư tín phiếu giảm mạnh so với các tháng trước, lãi suất liên ngân 

hàng liên tục biến động và duy trì ở mức cao. 

- Tăng trưởng tín dụng tiếp tục đạt con số ấn tượng, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011, dự báo sẽ còn mạnh 

hơn vào những tháng cuối năm. 

- Chính sách điều hành linh hoạt và ổn định tỷ giá của NHNN sẽ tác động đến lãi suất TPCP khó có thể điều chỉnh 

giảm trong thời gian tới, đặc biệt là thời điểm cuối năm, cán cân thương mại đang thâm hụt, nhập khẩu tăng cao. 

- Ngoài ra ngân sách đang thâm hụt, tình hình huy động vốn TPCP gặp nhiều khó khăn. 

Dự báo thị trường TPCP trong tháng tới vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, tâm lý thị trường thận trọng nhu cầu đầu tư chủ 

yếu tập trung kỳ hạn ngắn an toàn vì vậy khả năng kỳ hạn ngắn sẽ điều chỉnh giảm nhẹ và kỳ hạn dài tiếp tục duy trì mức 

cao, yield dự báo trong tháng tới dao động: 

 Kỳ hạn 1 năm:  4.8% - 4.9%/năm;  

 Kỳ hạn 2 năm:  5.3% - 5.4%/năm; 

 Kỳ hạn 3 năm:  5.9% - 6.0%/năm; 

 Kỳ hạn 5 năm:  6.60% - 6.70%/năm; 

 Kỳ hạn 10 năm: 6.90% - 7.00%/năm.  

Lưu ý sử dụng thông tin: 

Các thông tin về thị trường được cung cấp trên đây do Phòng Kinh doanh vốn – Sacombank thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các 

thông tin này chỉ phục vụ mục đích tham khảo và Sacombank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ tổn thất nào gây ra do việc sử dụng thông tin trên đây 

vào hoạt động kinh doanh. Các thông tin trên đây hoàn toàn có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và Sacombank không có trách nhiệm phải thông báo về 

những sự thay đổi này. Bản tin này là sản phẩm và tài sản của Sacombank. Mọi hành vi sao chép sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của Sacombank đều là 

trái luật. 

DỰ BÁO XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI 
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