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THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THỨ CẤP
Thị trường thứ cấp:
•

Quý 4 là quý có giao dịch TPCP tích cực nhất trong năm 2019 và có tăng mạnh mẽ so với quý năm 2018. Giá trị giao dịch bình
quân tháng trong quý 4 đạt 122 nghìn tỷ đồng, tăng 93% so với bình quân tháng quý 4 năm 2018. Giá trị giao dịch bình quân
phiên trong quý 4 cũng tăng 85% so với giá trị tương ứng năm 2018, đạt 5377 tỷ đồng/phiên giao dịch.

•

Giá trị giao dịch TPCP outright năm 2019 đạt 1,13 triệu tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2018 và giá trị giao dịch bình quân phiến
cả năm đạt 4394 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2018.

•

Tỷ trọng giao dịch năm 2019 gia tăng ở các kỳ hạn dài, kỳ hạn từ 7-10 năm tăng hơn 3 lần so với năm 2018, từ 8.24% lên tới
27.71% giá trị giao dịch toàn thị trường (kỳ hạn giao dịch có tỷ trọng lớn nhất). kỳ hạn 10-15 năm với tỷ trọng giao dịch đạt
17.14%. Các kỳ hạn ngắn có tỷ trọng giao dịch thấp, kỳ hạn dưới 1 năm - 50% so với năm 2018 (từ 12.97% xuống còn 6.81%).
GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TTTP QUA CÁC THÁNG NĂM
2019 (Tỷ đồng)

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TTTP THEO KỲ HẠN NĂM 2019

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THỨ CẤP
Biến động lợi suất TPCP các kỳ hạn trong năm 2019:

Lợi suất TPCP
•

Lợi suất giao dịch trái phiếu trên thị trường thứ cấp tiếp tục
giảm mạnh trong tháng 12 2019 ở hầu hết các kỳ hạn dưới 15
năm. Đây là mức giảm lợi suất TP mạnh nhất trong các năm gần
đây.

•

Tổng quan trong năm 2019, Tiếp tục đà giảm hình thành từ cuối
năm 2018, lợi suất trái phiếu liên tục thiết lập đáy mới và hiện
đang ở mức thấp nhất trong lịch sử.

•

Lợi xuất TPCP giảm đồng hành với xu hướng lãi suất trên thị
trường liên ngân hàng giảm mạnh.
LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG NĂM 2019 (%)











1 năm: - 264bps từ 4.00% xuống 1.36%
2 năm: - 258bps từ 4.13% xuống 1.55%
3 năm: - 254bps từ 4.24% xuống 1.70%
5 năm: - 258bps từ 4.48% xuống 1.90%
7 năm: - 200bps từ 4.70% xuống 2.70%
10 năm: - 167bps từ 5.07% xuống 3.40%.
15 năm: - 174bps từ 5.31% xuống 3.57%.
20 năm: - 155bps từ 5.55% xuống 4.00%.
30 năm: - 162bps từ 6.10% xuống 4.48%.

THỊ TRƯỜNG TP DOANH NGHIỆP SƠ CẤP
•

Thị trường TPCP đã có sự tăng trưởng đột biến trong năm 2019
với tổng giá trị phát hành sơ cấp lên tới 240,5 nghìn tỷ đồng, tăng
65% so với năm 2014. Tổng giá trị thị trường TPDN tương đương
khoảng 11% GDP tại thời điểm cuối năm 2019.

•

TPDN được phát hành chủ yếu bởi các ngân hàng và các công ty
bất động sản chiếm tương đương 36% và 23% tổng giá trị phát
hành trong năm 2019. phát hành chủ yếu là 2 năm và 3 năm
(tương ứng 21% và 43% tổng giá trị phát hành). Lãi suất phát
hành phổ biến trong khoảng từ 9% tới 11% cho TPND của các
doanh nghiệp ngoài ngân hàng.
GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH TTDN CÁC KỲ HẠN NĂM 2019
(Tỷ đồng) VÀ TỶ TRỌNG TRONG TỔNG GIÁ TRỊ

GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH TPDN CÁC NĂM GIAI ĐOẠN 2014‐2019
(Tỷ đồng) VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG NĂM (%)

LỢI SUẤT PHÁT HÀNH BÌNH QUÂN TPDN CÁC KỲ
HẠN NĂM 2019 (%)

