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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TPCP THÁNG 4 2020
Thị trường sơ cấp:
•

Giao dịch trầm lắng hơn so với tháng 3. Kho bạc Nhà
nước đã huy động thành công 3,070 tỷ đồng/16,500 tỷ
đồng gọi thầu, giảm mạnh 68.4% so với tháng 3/2020.
Tỷ lệ trúng thầu giảm xuống 18.61% (tháng 03:
51.16%).

•

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu chính phủ
phát hành đạt 40,259 tỷ đồng và 15.48% kế hoạch cả
năm 2020.

•

Lãi suất phát hành sơ cấp tháng 4 2020 tăng ở tất cả
các kỳ hạn với mức tăng 10-32 điểm cơ bản (đcb), tiệm
cận mức lợi suất trên thị trường thứ cấp, lợi suất các kỳ
hạn kỳ hạn 10 năm và 15 năm tăng mạnh nhất (+32
đcb).

GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU PHÁT HÀNH SƠ CẤP 2020

Nguồn: HNX/VFM

KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TPCP SƠ CẤP QUÝ 2 VÀ CẢ NĂM 2020 (Tỷ VND)

Nguồn: HNX/VFM

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TPCP THÁNG 4 2020
Thị trường thứ cấp,
•

Giá trị giao dịch bình quân đạt 3,041 tỷ đồng/phiên, giảm 63.60% so với tháng trước. Giao dịch TPCP kỳ
hạn 10-15 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị giao dịch (38.17%). Lợi suất giao dịch
thứ cấp trong các phiên đầu tháng 4 2020 đảo chiều giảm mạnh 38-65 đcb cho các kỳ hạn dưới 15 năm
khi đã tăng mạnh 80-100 đcb trong nửa cuối tháng 3, sau đó đi ngang trong phần còn lại của tháng.

•

Thị trường có sự phân hóa rõ rệt giữa trái phiếu có các kỳ hạn chuẩn (4.5-5y, 9.5-10y, 14.5-15y...) so với
các kỳ hạn lẻ khác với chênh lệch lợi suất lên đến 20-30 đcb.

•

Người ĐTNN mua ròng 1254 tỷ đồng giá trị TPCP trong tháng 4 2020 (Mua 4540 tỷ , bán 3286 tỷ đồng).

•

Trong tháng 42020 không có hợp đồng tương lai TPCP nào được giao dịch, số lượng vị thế mở hợp
đồng tương lai TPCP tại thời điểm cuối tháng bằng 0.
BIẾN ĐỘNG LỢI SUẤT TPCP TRÊN TT THỨ CẤP 2020

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH BÌNH QUÂN PHIÊN (Tỷ VND) VÀ TỶ LỆ
GIAO DỊCH CỦA NĐT NN THEO THÁNG 2020

Nguồn: HSX/SSI

LƯU Ý
Tài liệu này được tổng hợp và phát hành bởi công ty VietFund
Management (VFM). Các thông tin trong tài liệu được công ty VFM xem là
đáng tin cậy, dựa trên các nguồn đã công bố ra công chúng và công ty
VFM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong
tài liệu này, ngoại trừ những thông tin, số liệu của các Quỹ do Công ty
VFM quản lý. Tài liệu này thể hiện quan điểm, đánh giá của người viết tại
thời điểm phát hành, mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà
không cần thông báo. Tài liệu này không phải là một phần của bản cáo
bạch, lời đề nghị hay là bất kỳ cam kết nào của Công ty VFM hay các Quỹ
do Công ty VFM quản lý. Công ty VFM không có nghĩa vụ phải cập nhật,
sửa đổi tài liệu này dưới mọi hình thức khi các vấn đề thuộc về quan
điểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này thay đổi hoặc trở nên không
chính xác.

