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 Trong tháng 06/2018, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 26 đợt đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi 

thầu 28,200 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 16,740 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu đạt tỷ lệ 59% 

tăng so với mức 36% của tháng 05. 

 Lũy kế từ đầu năm 2018, huy động vốn TPCP đạt 74,381 tỷ đồng, tương đương 37.2% kế 

hoạch phát hành cả năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (68%). Lãi suất phát hành tiếp 

tục đà tăng sau khi tạo đáy vào tháng 03, so với tháng Năm, lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm 

tăng 0,10%/năm, 10 năm tăng 0,11%/năm, 15 năm tăng 0,10%/năm và 20 năm tăng 

0,06%/năm. 

 Tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt 180,147 tỷ đồng; trong đó, giao dịch outright 

đạt 113,769 tỷ đồng và giao dịch repo đạt 66,378 tỷ đồng. Giá trị giao dịch trung bình tháng 

này là 8,678 tỷ đồng/ngày. 

 So với đầu tháng 6, lợi suất giao dịch TPCP thứ cấp giảm nhẹ ở các kỳ hạn 1-5 năm. Cụ thể 

kỳ hạn 1 năm giảm 0.17%, kỳ hạn 3 năm 0.19% và kỳ hạn 5 năm 0.08%.  

 Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6, tổng giá trị giao dịch của khối 

ngoại đạt 6,307 tỷ đồng giảm 20% so với tháng trước. Nhưng khác với xu thế mua ròng trong 

tháng 5, tháng 6, khối ngoại đã bán ròng trên thị trường trái phiếu thứ cấp. Theo đó, khối 

ngoại đã bán ròng 274 tỷ đồng trong tháng 6, lũy kế từ đầu năm khối này đã mua ròng 2.665 

tỷ đồng. 
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THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP 

 

 Trái phiếu kỳ hạn 07 và 30 năm phát hành không thành công. 

 Lãi suất trúng thầu xu hướng tăng dần, tuy nhiên tiến độ thực hiện vẫn còn 

khiêm tốn. 

 Lũy kế từ đầu năm 2018, KBNN đã huy động thành công 74,381 tỷ đồng 

TPCP (đạt 37% kế hoạch) thông qua hệ thống đấu thầu tại SGDCKHN. 
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THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP 
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DỰ BÁO XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

 Các yếu tố tác động đến lãi suất TPCP 

trong tháng 07-2018: 

 Tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng trong 

bối cảnh lạm phát trong nước tiếp tục tăng 

so với tháng trước. Cùng với đó là xu hướng 

chuyên dịch dòng vốn rút khỏi thị trường 

trong bối cảnh FEB đẩy nhanh tiến trình thắt 

chặt lãi suất. 

 Áp lực phát hành trên thị trường sơ cấp vẫn 

ở mức thấp khi mà sự khác biệt về kỳ vọng 

lãi suất giữa nhà đầu và chủ thể phát hành 

vẫn còn. Khiến cho chênh lệch lãi suất giữa 

hai thị trường ngày càng rộng. 

 Thanh khoản thị trường tiền tệ liên ngân 

hàng vẫn còn dồi dào, lượng đáo hạn TPCP 

trong quý tới là rất ít, chưa đủ lớn để thúc 

đẩy nhu cầu tái đầu tư TPCP tăng trở lại. 

 Chúng tôi dự báo thanh khoản trên thị trường 

TPCP trong tháng 07 vẫn chưa có nhiều chuyển 

dịch tích cực cả ở trên sơ cấp và thứ cấp. Lãi 

suất TPCP sau khi đã có những điều chỉnh tăng 

nhẹ trở trong tháng 06, có thể có những điều 

chỉnh giảm nhưng nhìn chung xu hướng vẫn là 

tăng trong cả tháng 07. Dự báo thị trường tháng 

07-2018 dao động như sau: 

 

 Kỳ hạn 1 năm:  2.25% - 2.45%/năm;  

 Kỳ hạn 2 năm:  2.55% - 2.75%/năm; 

 Kỳ hạn 3 năm:  2.95% - 3.15%/năm; 

 Kỳ hạn 5 năm:  3.55% - 3.75%/năm; 

 Kỳ hạn 7 năm:  4.05% - 4.25%/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. 


