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BẢN TIN PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU TRONG NƯỚC Tháng 06/2016 

 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG  

Các chỉ số vĩ mô 

 GDP Quý II 2016: +5,52% 

 CPI T06/2016: 0,46% (mom); 2,40% (yoy) 

 PMI tháng 06/2016: 52,6 điểm 

 Tín dụng đến 20/06: +6,20% (so với cuối năm 2015) 

 Huy động đến 20/06: +8,23% (so với cuối năm 2015) 

 Cán cân TM lũy kế 6T. 2016: ước tính +1,50 tỷ USD 

 

 

 

 Nền kinh tế vẫn tiếp tục xu hướng tăng trưởng dài hạn tuy 

gặp nhiều khó khăn. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2016  tiếp tục xu hương tăng, 

cụ thể tăng 0,46% so với tháng trước và 2,40%/năm so với cùng kỳ 

năm ngoái. Trong đó các nhóm dịch vụ y tế có mức tăng nổi bật hơn 

các nhóm ngành hàng khác (35,14%).  

Chỉ số PMI trong tháng 5 đạt 52,6 điểm, cho thấy số lượng đơn 

đặt hàng mới tăng nhanh nhất trong 12 tháng. Cán cân thương mại 

hàng hóa tăng, tháng 6 ước tính nhập siêu 100 triệu USD, như vậy 

lũy kế đến cuối quý II/2016 cả nước xuất siêu khoảng 1,50 tỷ USD. 

Trong 6 tháng đầu năm, tỷ giá USD/VND vẫn được giữ ổn định 

trong biên độ trên của tỷ giá trung tâm, tỷ giá vào thời điểm cuối 

tháng 6 giảm khoảng 130 điểm so với đầu tháng. Tăng trưởng tín 

dụng đạt 6,20% trong khi tăng trưởng huy động đạt 8,23% so với thời 

điểm cuối năm 2015 cho thấy gap chênh lệch giữa huy động và tín 

dụng đang dần nới rộng. 

Nhìn chung trong tháng, nền kinh tế tiếp tục xu thế tăng trưởng 

dài hạn dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, giá cả gia tăng kéo theo lạm 

phát tăng, tình hình ngân sách tiếp tục bội chi – giảm thu. 

 Thanh khoản tiếp tục dồi dào, lãi suất liên ngân hàng duy 

trì ở mức thấp, nhu cầu đầu tư TPCP vẫn được duy trì. 

Trong tháng 6, thanh khoản thị trường LNH vẫn tiếp tục dồi dào, 

lãi suất duy trì ở mức thấp dưới (2%) đối với các kì hạn dưới 2 tuần và 

chỉ tăng nhẹ vào cuối tháng khi Ngân hàng nhà nước có động thái 

phát hành Tín phiếu NHNN. Doanh số giao dịch toàn thị trường tiếp 

tục xu hướng giảm, chỉ đạt mức 392.058 tỷ đồng. 

Trong tháng, KBNN phát hành thành công 40.682 tỷ đồng, lũy kế 

hoàn thành 75% kế hoạch phát hành TPCP năm. Bên cạnh đó, thị 

trường thứ cấp TPCP cũng giao dịch sôi động hơn hẳn các tháng 

trước với những biến chuyển tích cực từ thị trường liên ngân hàng và 

việc thay đổi chính sách quản lý của NHNN. Lãi suất TPCP vào thời 

điểm cuối tháng 6 ở mức 1y 4,40-4,45%/năm, 2y 4,75-4,80%/năm, 3y 

5,30-5,35%/năm, 5y 6,10-6,15%/năm.  
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THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG 

Doanh số giao dịch LNH trong tháng giảm, 

NHNN phát hành tín phiếu. 

 

 

 

 

 

Thanh khoản liên ngân hàng trong tháng 6 tiếp tục dồi dào, nhu 

cầu nhận nguồn của các ngân hàng vẫn không nhiều. Doanh số giao 

dịch LNH trong tháng 6 đạt 417.843 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so 

với tháng 5. Đáng lưu ý, 90% khối lượng giao dịch tập trung ở các kỳ 

hạn ngắn (qua đêm, 1 tuần và 2 tuần) cho thấy nhu cầu sử dụng vốn 

kỳ hạn dài của thị trường LNH chưa có dấu hiệu tăng trở lại.  

NHNN tiếp tục hút nguồn tiền dư thừa trong ngắn hạn của thị 

trường qua kênh Tín phiếu ở các kỳ hạn 7 và 14 ngày. Lãi suất phát 

hành dao động từ 1,50-1,75%/năm (kỳ hạn 7 ngày) và 2,75%/năm 

(kỳ hạn 14 ngày) với tổng số dư phát hành đạt 34.695 tỷ đồng nhằm 

điều chỉnh tỷ giá ổn định. 

Thanh khoản dồi dào trong tháng 6 góp phần duy trì lãi suất LNH 

ở mức thấp, tiếp tục dao động 1,00-2,50%/năm cho các kỳ hạn từ 

qua đêm đến 2 tuần. Tại thời điểm cuối tháng 6, lãi suất liên ngân 

hàng dao động ở mức 1,38%/năm (qua đêm), 1,83%/năm (1 tuần) và 

2,75%/năm (1 tháng). 

Dự báo, lãi suất LNH trong Quý 3 sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, 

ổn định hoặc có thể dao động nhẹ điều chỉnh cho phù hợp với động 

thái trong chính sách tiền tệ của NHNN. Lãi suất LNH trong tháng 7 

sau sẽ dao động quanh mức 1,00-3,00%/năm ở các kỳ hạn từ qua 

đêm đến một tháng. 
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Đến hết tháng 6, KBNN phát hành thành công 

75% kế hoạch phát hành năm   

 

 

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU 

Thị trường sơ cấp 

Trong tháng 6, khối lượng TPCP Kho bạc huy động thành công 

là 40.682 tỷ đồng (KL tháng 5 là 43.370 tỷ đồng). Trong đó kỳ hạn 5 

năm chiếm đến 68% khối lượng trúng thầu trong tháng (27.827 tỷ 

đồng).  

Tính lũy kế 6 tháng, KBNN phát hành thành công 187.725 tỷ 

đồng, đạt được 75% kế hoạch phát hành mới (250.000 tỷ đồng), con 

số này chưa bao gồm 19.600 tỷ đồng Tín phiếu KBNN phát hành 

trong tháng 2. 

Lãi suất phát hành sơ cấp TPCP trong tháng 6 tiếp tục xu hướng 

giảm ở kỳ hạn 5 năm và không thay đổi ở các kỳ hạn dài hơn 5 năm. 

Cụ thể, kỳ hạn 5 năm giảm từ mức 6,18%/năm vào cuối tháng 5 

xuống còn mức 6,07%-6,09%/năm, kỳ hạn 3 năm (1 phiên duy nhất) 

giảm xuống 5,25%/năm từ mức 5,30%.  

Đối với các kỳ hạn dài như 15, 20 và 30 năm khối lượng trúng 

thầu thấp, lãi suất không thay đổi so với các tháng trước. Đặc biệt lần 

đầu KBNN phát hành TPCP với kỳ hạn 7 năm với khối lượng 4.660 tỷ 

đồng, lãi suất dao động từ 6,60%-6,68%/năm. 

 

 

 

        Như vậy, KBNN đã phát hành 75% kế hoạch cả năm TPCP, 

trong đó kỳ hạn 5 năm chiếm tỷ trọng 67% tổng khối lượng phát 

hành. Dự báo trong tháng 7, lãi suất phát hành TPCP kỳ hạn 5 năm 

sẽ đi ngang và tăng nhẹ trở lại, dao động quanh mức 6,20% và 

6,70% đối với kỳ hạn 7 năm, các kỳ hạn dài hơn vẫn không đổi. 

 
TH QI KH QII TH QII 

Tỷ lệ 

QII  

KH  

cả năm 

TH  

lũy kế 
Tỷ lệ 

T-Bill 19,600     19,600  

3y 12,425 16,000 12,717 79% 40,000 25,142 63% 

5y 49,610 41,000 78,284 191% 145,000 127,894 88% 

7y - - 4,660 - 20,000 4,660 23% 

10y 1,700 4,000 2,453 61% 7,000 4,153 59% 

15y 5,746 10,000 13,144 131% 25,00 18,890 76% 

20y 344 4,000 177 4% 3,000 521 17% 

30y 3,541 5,000 2,925 58% 10,000 6,466 65% 

Tổng 73,366 80,000 114,360 143% 250,000 187,725 75% 

Nguồn: Sacombank 
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Giao dịch thứ cấp vẫn tiếp tục sôi động,  tập trung 

chủ yếu ở các kỳ hạn 3 năm đến 5 năm. 

 

Thị trường thứ cấp 

Thị trường thứ cấp TPCP trong tháng 6 tiếp tục diễn biến sôi 

động, doanh số giao dịch trong tháng 6 đạt 82.890 tỷ đồng, xấp xỉ so 

với tháng 5 và lũy kế giao dịch thứ cấp trong 6 tháng đầu năm đạt 

370.519 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tập trung ở kỳ hạn từ 3 năm và 

5 năm, chiếm 66% trên tổng khối lượng giao dịch, trong đó kỳ hạn 5 

năm chiếm tỷ trọng cao nhất 33%. 

 

         Trong tháng 6, lãi suất thị trường LNH duy trì ở mức thấp tiếp 

tục tạo điều kiện để thị trường TPCP giao dịch sôi động. Lãi suất 

TPCP tiếp tục giảm nhẹ ở các kỳ hạn 5 năm và hầu như không đổi ở 

các kỳ hạn còn lại. Cụ thể, kỳ hạn 5 năm giảm từ mức 6,13%/năm 

xuống mức 6,04%/năm, các kỳ hạn ngắn hơn dao động quanh mức 

sau: 4,32%/năm (1 năm), 4,7%/năm (2 năm) và 5,35%/năm (3 năm). 

Các kỳ hạn dài 15 năm, 20 năm, 30 năm vẫn giữ mức lãi suất giao 

dịch lần lượt là 7,65%/năm, 7,75%/năm, 8,00%/năm.         

       Sự kiện Anh rời khối EU gây ra tác động tiêu cực nhất định đến 

thị trường tài chính trong nước, chủ yếu là yếu tố tâm lý: giá vàng 

biến động mạnh và tăng sức ép lên tỷ giá USDVND. Cuối tháng 6 thị 

trường có dấu hiệu chững lại, giao dịch kém sôi động và thận trọng 

hơn và spread chào giá rộng. Lãi suất vào thời điểm cuối tháng dao 

động quanh mức 4,32%-4,35%/năm (1 năm), 4,75%-4,78%/năm (2 

năm), 5,34%-5,37%/năm (3 năm), 6,12%-6,14%/năm (5 năm). Dự 

báo trong tháng tới, lãi suất TPCP có thể sẽ tăng nhẹ trở lại ở các kỳ 

hạn dưới 5 năm và vẫn không đổi ở các kỳ hạn dài.  

       Trong tháng 6, khối ngoại tiếp tục xu hướng mua ròng, giá trị 

mua ròng trong tháng tăng mạnh, đạt 3.730 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng 

mua ròng 14.200 tỷ đồng, tăng mạnh so với các năm trước. Điều này 

được xem là tín hiệu tích cực trên thị trường TPCP sau khi thông tư 

06 mới được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi hơn. 

     

Lãi suất TPCP giảm nhẹ từ 5-10 điểm ở các kỳ 

hạn ngắn dưới 5 năm. 

 

Khối ngoại tăng mạnh lượng mua ròng. Cơ hội 

cho nhà đầu tư nước ngoài.
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Dòng tiền toàn thị trường trong tháng tới 

   Tháng 7 Tháng  8 Tháng 9 Tổng cộng 

Đáo hạn 

Tín phiếu 
31.000 7.800 - 38.800 

Đáo hạn 

trái phiếu 
13.205 1.575 5.809 20.589 

Nguồn: Sacombank 

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

44.205 tỷ đồng (bao gồm Tín phiếu, TPCP, TPCPBL, TPCQĐP) và 

riêng Tín phiếu là 31.000 tỷ đồng. Trong 3 tháng tiếp theo, tổng giá 

trị các loại GTCG đáo hạn khoảng 59.389 tỷ đồng. Đây sẽ là yếu tố 

hỗ trợ cho thị trường TPCP khi các ngân hàng phải tái đầu tư danh 

mục cho các khoản đến hạn. 

 

 

Bên cạnh các yếu tố tác động tích cực đến thị trường TPCP trong tháng tới như áp lực phát hành TPCP không còn nhiều; gap 

chênh lệch giữa huy động và tín dụng vẫn còn rộng; dòng tiền trong toàn hệ thống còn dồi dào…vẫn cần cân nhắc một vài 

yếu tố có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường TPCP như: 

-  Sự nhạy cảm của tỷ giá USD/VND trước những biến động của kinh tế thế giới và chính sách điều hành ổn định tỷ giá của 

NHNN sẽ tác động đến mặt bằng chung lãi suất và tâm lý thị trường TPCP. 

-  Lạm phát 6 tháng đầu năm đang có dấu hiệu tăng và dự báo lạm phát cả năm 2016 sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái. 

-  Trong 6 tháng đầu năm nhu cầu đầu tư của thị trường khá tốt, trong khi dòng tiền đáo hạn TPCP toàn thị trường trong 6 

tháng cuối năm không còn nhiều, do đó, dư địa để đầu tư vào danh mục Banking Book của các Ngân hàng sẽ không còn cao.  

Như vây, dự báo lãi suất TPCP sẽ điều chỉnh đi ngang trong ngắn hạn và tăng nhẹ trong dài hạn, cụ thể, lãi suất TPCP tháng 

tới dự báo sẽ dao động trong biên độ:  

 Kỳ hạn 1 năm:  4.30% - 4.40%/năm;  

 Kỳ hạn 2 năm:  4.80% - 4.90%/năm; 

 Kỳ hạn 3 năm:  5.35% - 5.45%/năm; 

 Kỳ hạn 5 năm:  6.10% - 6.20%/năm; 

 Kỳ hạn 7 năm: 6.60% - 6.70%/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. 
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