
TRÁI PHIẾU UY TÍN
CTCP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ



THỊ PHẦN Q1/2019

48.000

200

TÀI SẢN QUẢN LÝ

SỐ TÀI SẢN QUẢN LÝ

CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ
NHẤT VIỆT NAM NĂM 2017

Trước tiên, Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, thành công 
cùng lời cảm ơn chân thành tới Quý khách hàng vì đã quan tâm, sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi.

Với mục tiêu trở thành cổng cung cấp các loại hình dịch vụ đầu tư đa dạng và các sản phẩm tài chính chuyên 
nghiệp hàng đầu Việt Nam, Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT không ngừng nỗ lực hoàn thiện và bổ sung 
mới những sản phẩm, dịch vụ có giá trị thiết thực nhằm phụng sự cho nhu cầu nâng cao hiệu quả Quản lý tài 
sản của mỗi người dân Việt Nam.

Để minh chứng cho điều đó, Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT trân trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng 
trái phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô- thuộc bộ sản phẩm trái phiếu V-Bond. Bộ sản phẩm V-Bond bao gồm những 
trái phiếu phát hành bởi các doanh nghiệp uy tín ở nhiều lĩnh vực khác nhau, lợi suất cao và được VNDIRECT 
cam kết bảo đảm về thanh khoản. Chi tiết về sản phẩm, Chúng tôi xin mời Quý khách hàng tham khảo trong 
bản chào này.

Với việc cung cấp dòng sản phẩm V-Bond, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT hướng tới việc hoàn thiện 
chuỗi dịch vụ khép kín trong hoạt động quản lý tài sản của không chỉ các nhà đầu tư cá nhân mà cả các nhà 
đầu tư tổ chức có quy mô vừa và nhỏ, đồng thời giúp đa dạng hóa, phân tán và quản lý rủi ro danh mục đầu 
tư của Quý khách hàng.

Một lần nữa, Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Quý khách hàng thân thiết 
đã tin dùng sản phẩm, dịch vụ của Công ty trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng sản phẩm  sẽ làm hài 
lòng Quý khách hàng bằng hiệu quả đầu tư và chất lượng phục vụ của VNDIRECT.

Mọi thông tin và thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các nhân viên chăm sóc trực tiếp hoặc liên hệ 
với hotline để được tư vấn.

Kính gửi: Quý khách hàng,

Trân trọng cảm ơn,
CTCP Chứng khoán VNDIRECT
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TRÁI PHIẾU V-BOND
DOANH NGHIỆP UY TÍN, CHẤT LƯỢNG 

Tổ chức phát hành
Là các doanh nghiệp có uy tin và hoạt động kinh 

doanh nhiều năm liền có lãi. Doanh nghiệp đã niêm 
yết cổ phiếu và nằm trong nhóm đầu ngành

Nguồn tiền trả nợ
Có nguồn tiền trả nợ rõ ràng từ hoạt động kinh 

doanh chính.
Định mức tín nhiệm

Có lịch sử hoạt động tín dụng tốt, không phát sinh 
nợ quá hạn tại TCTD

Phương án phát hành
Phương án phát hành và mục đích sử dụng vốn rõ 

ràng, đảm bảo tính hiệu quả cho doanh nghiệp

Tài sản đảm bảo
Tài sản đảm bảo uy tín, là bất động sản, cổ phiếu 

niêm yết hoặc các tài sản có giá trị khác được quản 
lý bởi tổ chức uy tín
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ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA TRÁI PHIẾU HÀ ĐÔ
PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VNDIRECT

Lãi suất hấp dẫn, lên đến 9,1%/năm sau thuế đối với KHCN 
và 9,8%/năm đối với KHTC

Kỳ hạn đầu tư: Trả 40% gốc vào tháng 8/2020 và 
60% còn lại vào tháng 5/2021

Tổ chức phát hành uy tín, trái phiếu có tài sản bảo 
đảm tin cậy

VNDIRECT đảm bảo thanh khoản và hỗ trợ kết nối các 
nhà đầu tư nếu có nhu cầu giao dịch.

9,8%
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Tài sản đảm bảo
11.5 triệu cổ phiếu HDG

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Mã cổ phiếu, tình trạng niêm yết
Giá trị sổ sách tại 31/12/2018:

Giá trị thị trường tại 15/05/2019:

TRÁI PHIẾU HÀ ĐÔ

15/05/2019

15/05/2020

NGÀY 17/08/2020

MUA LẠI (GỐC VÀ LÃI)

40% TRẢ GỐC

60%

Năm đầu cố định 10,5%/ năm , các năm sau tính bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 3,7%

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

12 tháng / lần kể từ ngày phát hành

Lãi suất coupon

Kỳ trả lãi

Ngày đáo hạn
17/05/2021

446
247
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Ngày trả lãi đầu tiên

Nhận 10.500đ/trái phiếu Nhận 100.000đ/trái phiếu và lãi trái tức

Giá mua lại trước thuế
102.704*đ/trái phiếu
*Giả định LSTC không đổi



CHI TIẾT VÀ CÁCH THỨC PHÂN PHỐI TRÁI PHIẾU HÀ ĐÔ
THUỘC SẢN PHẨM                  TẠI VNDIRECT

Ngày chính thức bán trái phiếu Hà 
Đô  thuộc sản phẩm V-Bond

Lãi suất thực nhận dự kiến nếu KH nắm giữ đến đáo hạn.

Giá trị đầu tư tối thiểu 
(Và là bội số của 10)

Số lượng Nhà đầu tư không chuyên 
nghiệp** tối đa: 99 nhà đầu tư trong 1 năm 
đầu tiên( theo quy định 163/2018/NĐ-CP)

20/05/2019 

9,1% - 9,4%/NĂM CHO KHCN

5.000 trái phiếu

99

** Nhà đầu tư không chuyên nghiệp: là nhà đầu tư không phải là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công 
ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

9,8% - 10,2%/NĂM CHO KHTC
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VNDIRECT cam kết chào giá mua bán hàng ngày 
cho trái phiếu với mức chênh lệch mua bán không 
quá 1.000đ
VNDIRECT hỗ trợ kết nối khách hàng mua và bán 
qua bảng giá OTC riêng biệt

bảng giá OTC



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Bất động sản

Năng lượng

Khách sạn
1,480   

1,988   2,299 3,222   

139 252 273

788
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
CỦA HA DO GROUP

HaDo Centrosa Garden

Địa điểm: Q10, TP.HCM
Tổng mức đầu tư: 7000 tỷ đồng
Quy mô: 6.85ha, 8 tòa tháp 30 tầng, 115 nhà
phố liền kề 
Hiện trạng: Đã bán hết 100%, đang bàn giao

HaDo Dragon City

Địa điểm: Hoài Đức, Hà Nội
Tổng mức đầu tư: 2,586 tỷ đồng
Quy mô: 30ha gồm 528 căn biệt thự 200m2-
500m2 và hạ tầng đầy đủ, mật độ xây dựng chỉ 18,1%
Hiện trạng: Đang mở bán, dự kiến bàn giao hết
trong năm 2021

Thủy điện Za Hưng

Địa điểm: Quảng Nam
Tổng mức đầu tư: 503 tỷ đồng
Công suất: 30MW
Năm hoạt động: 2009

Thủy điện Dak Mi 2

Địa điểm: Quảng Nam
Tổng mức đầu tư: 3.100 tỷ đồng
Công suất: 98MW
Năm hoạt động: Q1/2021 

Nongtha Central Park

Địa điểm: Laos
Doanh thu dự kiến: 6.000 tỷ đồng
Quy mô: 74,85ha gồm 616 căn biệt thự
Hiện trạng: Đang mở bán. Dự kiến ghi nhận
doanh thu trong 2020-2022

Điện mặt trời Hồng Phong 4

Địa điểm: Bình Thuận
Tổng mức đầu tư: 55 triệu USD
Công suất: 45MW
Năm hoạt động: 2019
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LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1990

1992

Thành lập xí nghiệp
Xây dựng trực thuộc 
Viện kỹ thuật quân 
sự- Bộ Quốc Phòng

1994
Công ty xây dựng 
Hà Đô chính thức 
tham gia lĩnh vực bất 
động sản

2004
Công ty Hà Đô  được cổ 
phần hóa và chuyển 
thành Công ty cổ phần 
Hà Đô

2009
Vận hành nhà máy thủy 
điện đầu tiên mang tên 
Za Hưng

2013
Vận hành nhà máy thủy 
điện Nâm Pông

2018
Bán thành công 100% 
dự án HaDo Centrosa và 
khởi công xây dựng dự 
án điện mặt trời đầu tiên

2010
Chuyển tên thành Công 
ty cổ phần tập đoàn Hà 
Đô và chính thức niêm 
yết trên TTCKVN

2016-2017
M&A dự án thủy điện lớn 
và triển khai dự án BĐS 
quy mô lớn nhất của tập 
đoàn HaDo Centrosa

Xí nghiệp
xây dựng được 
chuyển thành Công 
ty xây dựng Hà Đô

1996
Công ty xây dựng 
Hà Đô sát nhập 
công ty thiết bị cơ 
điện và đổi thành 
Công ty Hà Đô

2006
Chuyển đổi mô hình hoạt động 
thành mô hình công ty Mẹ-Con: 
Chuyển đổi các xí nghiệp thành 
viên thành các công ty cổ phần

35 Doanh nghiệp đạt 
chỉ số năng lực 
quản trị tài chính 
tốt nhất trên sàn 
chứng khoán

TOP TỔNG TÀI SẢN HƠN DOANH THU HƠN

3,
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MINH HOẠ
ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN ĐÁO HẠN

Ví dụ
Nhà đầu tư cá nhân A mua 10.000 Trái phiếu ngày 20/05/2019. Giá trái phiếu tại ngày này là 100.903đ/TP
Dòng tiền của Nhà đầu tư A lúc này được minh họa như sau:

Dòng tiền này của Nhà đầu tư A tương đương với 2 khoản đầu tư song song: ~15 tháng và ~24 tháng như sau

Ngày                                    Sự kiện                                 Lãi suất Coupon TP                          Tổng số tiền( thực nhận /trái)

20/05/2019                               Thanh toán tiền mua                                                                                                               - 1.009.030.000

15/05/2020                               Kỳ trả trái tức đầu tiên                               10,5%                                                                       100.023.288

17/08/2020                               TCPH mua lại 40% gốc TP và trả lãi        *10,5%                                                                       410.275.616
17/05/2021                               Kỳ trả trái tức thứ hai                                *10,5%                                                                        60.177.945

17/05/2021                               Nhận gốc Trái phiếu                                                                                                                    600.000.000

Ngày            Sự kiện                           Lãi suất Coupon TP      Tổng số tiền( thực nhận /trả)

20/05/2019      Thanh toán tiền mua                                                                   -     403.612.000 

15/05/2020      Kỳ trả trái tức đầu tiên                       10,5%                                       40.009.315

17/08/2020      Nhận gốc và lãi                                                                                  410.275.616

 Khoản đầu tư 15 tháng                      Lãi suất thực nhận chưa tái đầu tư            9,3%/năm

                                                              Lãi suất thực nhận đã tái đầu tư**              9,4%/năm

Ngày            Sự kiện                           Lãi suất Coupon TP      Tổng số tiền( thực nhận /trả)

20/05/2019      Thanh toán tiền mua                                                                       -605.274.000

15/05/2020      Kỳ trả trái tức lần 1                       10,5%                                           60.013.973

17/05/2021      Kỳ trả trái tức lần 2                                                                             60.177.945
17/05/2021      Nhận gốc trái phiếu                                                                          600.000.000

 Khoản đầu tư 24 tháng                      Lãi suất thực nhận chưa tái đầu tư         9,5%/năm

                                                              Lãi suất thực nhận đã tái đầu tư**              9,9%/năm

*10,5%

*Lãi suất coupon giả định không đổi (lãi suất tiết kiệm 4 NH tham chiếu không đổi)
**Giả định dòng tiền tái đầu tư bằng cách gửi tiết kiệm tại Ngân hàng với lãi suất: 6,5%/năm

Lãi suất Trung bình chưa tái đầu tư là 9,4 %/năm, sau tái đầu tư là 9,7 %/năm



MINH HOẠ
RÚT VỐN

Ví dụ
Nhà đầu tư B mua 10.000 Trái phiếu ngày 27/05/2019 với mức giá 101.087đ/TP
Giả sử sau 6 tháng, Nhà đầu tư cần bán Trái phiếu do nhu cầu cá nhân.
=> Dòng tiền của Nhà đầu tư B tương đương với lãi suất 7,6%/năm

Với mức định giá ngày 27/11/2019* là 106.049đ/TP và cam kết thanh khoản của VNDIRECT, mức giá thấp nhất mà Nhà đầu tư này 
có thể bán là 105.049đ/TP. Dòng tiền của NĐT này mô tả như sau

Nhà đầu tư C mua 10.000 Trái phiếu ngày 27/05/2019 với mức giá 101.063đ/TP
Giả sử sau 13 tháng, Nhà đầu tư cần bán Trái phiếu do nhu cầu cá nhân.
=> Dòng tiền của Nhà đầu tư B tương đương với lãi suất 8,5%/năm

Với mức định giá ngày 27/06/2020* là 101.492đ/TP và cam kết thanh khoản của VNDIRECT, mức giá thấp nhất mà Nhà đầu tư này 
có thể bán là 100.492đ/TP. Dòng tiền của NĐT này mô tả như sau

Ngày                                    Sự kiện                                 Lãi suất Coupon TP                          Tổng số tiền( thực nhận /trả)

27/05/2019                           Thanh toán tiền mua                                                                        - 1.010.870.000

27/11/2019                           Bán trái phiếu cho VNDIRECT                                                           1.049.439.510

Ngày                                    Sự kiện                                 Lãi suất Coupon TP                          Tổng số tiền( thực nhận /trả)

27/05/2019                           Thanh toán tiền mua                                                                        -1.010.870.000

15/05/2020                           Kỳ trả trái tức đầu tiên                   10,5%                                            100.023.288

27/06/2020                           Bán trái phiếu cho VNDIRECT                                                           1.003.915.080

*Các yếu tố định giá Trái phiếu giả định không đổi
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THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA
TRÁI PHIẾU HÀ ĐÔ

NĐT đăng ký mua 
online tại bảng giá 
TP VNDIRECT hoặc 
đăng ký qua nhân 
viên chăm sóc tài 
khoản 

Ngày T+1, NĐT nhận 
hồ sơ giao dịch từ 
VNDIRECT

NĐT ký và hoàn trả 
hồ sơ cho VNDIRECT 
trong vòng 3 ngày 
làm việc.

Trái phiếu sau đó sẽ 
được hiển thị trên 
danh mục Trái phiếu 
của NĐT.
Giao dịch mua trái 
phiếu đã hoàn tất

Sau khi xác thực 
giao dịch và hoàn tất 
thanh toán tiền mua, 
NĐT được ghi nhận 
vào Sổ đăng ký trái 
phiếu điện tử của 
VNDIRECT vào ngày 
T ( chưa hiển thị trên 
danh mục Trái phiếu)



Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương,
phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

CHI NHÁNH LÊ VĂN LƯƠNG - HÀ NỘI

Điện thoại: 0901545409

Địa chỉ: Tầng 18 tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại Lộ Bình Dương, 
Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Bình Dương

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 0274 2222 659


