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Trong tháng 2, FDI đăng ký và FDI giải ngân lần lượt xấp xỉ 4.99 tỷ USD (giảm 8.5% so với cùng kỳ năm 2021) và 2.68 tỷ USD
(tăng 7.2% so với cùng kỳ năm 2021). CPI tháng 02/2022 tăng 1% so với tháng trước; tăng 1,2% so với tháng 12/2021 và tăng
1.42% so với cùng kỳ năm trước; CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2022 tăng 1.68% so với bình quân cùng kỳ năm 2021.  Lạm
phát cơ bản tháng 02/2022 tăng 0.49% so với tháng trước, tăng 0.68% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 2
tháng năm nay tăng 0.67% so với cùng kỳ năm 2021. 
Tới cuối tháng 2, lãi suất tiết kiệm tại hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần có xu hướng tăng so với thời điểm đầu năm,
trong khi khối ngân hàng nhà nước không thay đổi.  Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục bật tăng trong tháng 2.
Nguyên nhân một phần do yếu tố thời vụ từ Tết nguyên đán, đồng thời do thanh khoản thị trường đã không còn dồi dào khi nhu
cầu tín dụng tăng cao so với cùng kỳ.  Với tình hình kinh tế còn nhiều thách thức khi số ca lây nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục gia
tăng nhanh, nhiều khả năng mặt bằng lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức thấp để hỗ trợ kinh tế. Đối với mặt bằng lãi suất huy
động nhiều khả năng sẽ nhích nhẹ trong năm 2022 do lạm phát tăng trở lại và nhu cầu tín dụng phục hồi

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ  MÔ THÁNG 2/2022 

Từ đầu năm đến nay, có 8 đợt phát hành TPDN ra công chúng với tổng giá trị đạt 5,509 tỷ đồng và 26 đợt phát hành riêng lẻ với
tổng giá trị 22,185 tỷ đồng. Trong tháng 1/2022, có tổng cộng 7 đợt phát hành TPDN ra công chúng và 16 đợt phát hành TPDN
riêng lẻ với tổng giá trị đạt 24,510 tỷ đồng. Trong tháng 2/2022, thị trường TPDN Việt Nam có 1 đợt phát hành TNDN ra công
chúng và 4 đợt phát hành TPDN riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 1,800 tỷ. 
Trong năm 2022, nhóm Bất động sản hiện dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng phát hành đạt 15,520 tỷ đồng, chiếm
56.04%. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm với 9,313 tỷ đồng, tương đương 60%. Nhóm Xây
dựng đứng ở vị trí thứ hai với 7,930 tỷ đồng, chiếm 28.6% tổng giá trị phát hành. 
Tính riêng tháng 2/2022, Xây dựng và sản xuất có khối lượng trái phiếu phát hành lớn nhất, lần lượt chiếm 44.4% và 27.7% tổng
giá trị phát hành cả tháng. Trong nhóm ngành Xây dựng, CTCP Xây Lắp Sunshine E&C là doanh nghiệp duy nhất phát hành trái
phiếu trong tháng với giá trị 800 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn 2 năm. Trong nhóm ngành Sản xuất, CTCP CMC phát hành 3 mã
trái phiếu với các kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm tương ứng với mức lãi suất lần lượt là 10%/năm, 10.5%/năm và 10.6%/năm với
tổng giá trị 500 tỷ đồng.
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HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

KBC_Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 
CTCP 

FE Credit_Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng 
Việt Nam Thịnh Vượng SMBC

MSN_CTCP Tập đoàn Masan

VHM_CTCP Vinhomes

VIC_Tập đoàn Vingroup - CTCP
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