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S&P XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CỦA VIỆT NAM
VÀ GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL NHƯ THẾ NÀO?
Việt Nam là một trong hai quốc gia ở châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức xếp
hạng S&P nâng bậc tín nhiệm từ đầu năm đến nay. Tổ chức này cũng tái khẳng định
xếp hạng tín nhiệm của Tập đoàn Guotai Junan International ở mức cao và ổn định.

S&P nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam
Ngày 26/5, Standard & Poor's (S&P) Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia
dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng "Ổn định". Quyết định được đưa ra
trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ với nhiều tín
hiệu tích cực như tỷ lệ tiêm chủng được cải thiện, Chính phủ gỡ bỏ hạn chế di chuyển
trong và ngoài nước và các chính sách linh hoạt khác trong việc kiểm soát Covid-19.
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Bên cạnh đó, S&P dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam khoảng 6,9% với
xu hướng dài hạn là 6,5-7% từ năm 2023. Trong lĩnh vực tài khóa, S&P đánh giá nền tài
chính công của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định trong bối cảnh thu chi ngân
sách chịu áp lực vì dịch Covid-19.
S&P là một trong ba tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về xếp hạng tín dụng cho quốc
gia và tổ chức quốc tế. Việc S&P nâng định mức tín nhiệm quốc gia của Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động và thách thức là hết sức tích cực, theo đánh
giá của Bộ Tài chính Việt Nam. Động thái này thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng
quốc tế về các nỗ lực của Việt Nam để ổn định và phục hồi kinh tế vĩ mô, củng cố nền
tảng chính trị - xã hội.
S&P tiếp tục xếp hạng “BBB+” đối với Guotai Junan International
S&P gần đây cũng cập nhật báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Guotai Junan
International (GTJAI), tái khẳng định Tập đoàn là nhà phát hành “BBB+” trong dài hạn
và “A-2” trong ngắn hạn, với triển vọng được đánh giá ở mức “Ổn định”. Đầu năm 2021,
Moody's Investor Service cũng tiếp tục định mức tín nhiệm dài hạn nhà phát hành
“Baa2” đối với GTJAI.
Cho đến thời điểm hiện tại, GTJAI là đơn vị được đánh giá xếp hạng tín nhiệm hàng
đầu trong số các công ty chứng khoán Trung Quốc tại Hồng Kông. Báo cáo của S&P
đã nêu nổi bật những thế mạnh và đóng góp của Tập đoàn trong thời gian qua:
Một là, GTJAI là công ty con nòng cốt của tập đoàn mẹ Guotai Junan Securities và có
đóng góp đáng kể đối với hoạt động của Tập đoàn mẹ. S&P đã cân đối xếp hạng của
GTJAI trong mức độ tương quan chặt chẽ với Tập đoàn mẹ.
Hai là, GTJAI có lợi thế lớn trong việc hưởng lợi gián tiếp từ nội lực mạnh mẽ và tiềm
năng hỗ trợ của chính phủ Thượng Hải thông qua Tập đoàn mẹ.
Ba là, với nền tảng quốc tế cốt lõi trong tập đoàn mẹ, GTJAI đóng vai trò quan trọng
cho quá trình IPO tại Hồng Kông của tập đoàn mẹ. Tính đến hết tháng 10/2021, Tập
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đoàn mẹ Guotai Junan Securities duy trì tỷ lệ sở hữu tại Công ty ở mức 73,24%. Dự
kiến, GTJAI sẽ tiếp tục đóng góp tăng trưởng cho công ty mẹ trong thời gian tới.
Bốn là, GTJAI ước tính sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn mẹ để mở rộng
kinh doanh trong khi vẫn duy trì được vị thế vốn và thanh khoản đạt yêu cầu.
GTJAI, có trụ sở tại Hồng Kông, là Tập đoàn mẹ của CTCP Chứng khoán Guotai Junan
(Việt Nam) – GTJA (Vietnam) và nhiều công ty khác trong khu vực Đông Nam Á. Về lâu
dài, Việt Nam là thị trường trọng điểm của GTJAI, và GTJA (Vietnam) sẽ tận dụng tốt kinh
nghiệm quản lý quốc tế từ trụ sở chính, cũng như hỗ trợ kinh doanh và kỹ thuật toàn
diện. GTJA (Vietnam) tự tin sẽ trở thành công ty cung cấp dịch vụ tài chính hạng nhất tại
Việt Nam, phù hợp với quy định pháp luật và sẽ đạt nhiều mức cao mới về hiệu quả hoạt
động, mang lại lợi nhuận ổn định lâu dài cho các cổ đông của công ty.

Về Standard & Poor's (S&P)
S&P là một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ, là một trong ba cơ quan xếp
hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới. S&P đưa ra các đánh giá tín dụng cả dài hạn
và ngắn hạn cho các tổ chức công và tư. Bảng xếp hạng tín nhiệm của S&P có thang
đo giảm dần từ AAA đến D, trong đó có nhiều mức đo ở giữa như BBB+, BBB và BBB-.
Trong đó, mức độ “BBB+” được coi là đủ năng lực để đáp ứng các cam kết tài chính, ít
phụ thuộc vào điều kiện kinh tế bất lợi; “BB+” được coi là ít bị tổn thương hơn trong
ngắn hạn nhưng đối mặt với những bất ổn lớn đang diễn ra trong các điều kiện kinh
doanh, tài chính và kinh tế bất lợi. Đối với xếp hạng ngắn hạn, mức độ “A-2” được cho
là nhạy cảm với các hoàn cảnh tài chính bất lợi nhưng khả năng đáp ứng các giao ước
tài chính của người vay vẫn ở mức hài lòng. Vui lòng xem thông tin về S&P tại:
spglobal.com/UnderstandingRatings.
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Về Guotai Junan (Việt Nam)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (“GTJA (Vietnam)”, mã cổ
phiếu: IVS) là công ty chứng khoán uy tín, có bề dày kinh nghiệm trên thị trường tài
chính. GTJA (Vietnam) cung cấp đa dạng các dịch vụ kinh doanh bao gồm: hoạt động
môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, lưu ký
chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế
đất nước chuyển mình mạnh mẽ và thị trường tài chính Việt Nam phát triển nhanh
chóng, công ty ý thức được sứ mệnh đem đến cho khách hàng những dịch vụ tài
chính chất lượng cao, những cơ hội lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phong phú. Nhu cầu
của khách hàng chính là động lực để công ty phát triển. Hết lòng phục vụ khách hàng
chính là chìa khoá giúp GTJA (Vietnam) thành công. Để biết thêm thông tin về GTJA
(Vietnam), vui lòng truy cập trang web: http://www.gtjai.com.vn.
Về Guotai Junan International
Guotai Junan International ("GTJAI", mã chứng khoán: 1788.HK) là công ty dẫn đầu
thị trường, là nỗ lực đầu tiên cho quá trình quốc tế hóa của Công ty Chứng khoán
Trung Quốc, cũng như nhà môi giới chứng khoán Trung Quốc đầu tiên được niêm yết
trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông thông qua IPO. Công ty cũng đã được liệt
kê vào chỉ số FTSE4Good của Sở giao dịch chứng khoán London tại Vương quốc Anh.
Có trụ sở tại Hồng Kông, GTJAI cung cấp các dịch vụ tài chính tích hợp đa dạng, gồm
bảy lĩnh vực chính: môi giới, tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản, cho vay và tài
chính, sản phẩm tài chính, tạo lập thị trường và quản lý đầu tư. GTJAI đã được xếp
hạng "Baa2" và "BBB+" bởi Moody và Standard & Poor. Cổ đông lớn là Công ty TNHH
Chứng khoán Guotai Junan (Mã chứng khoán: 601211.SS; 2611.HK), là đơn vị cung cấp
dịch vụ tài chính toàn diện với vị trí hàng đầu lâu dài, bền vững và toàn diện trong
ngành chứng khoán Trung Quốc. Để biết thêm thông tin về GTJAI, vui lòng truy cập
http://www.gtjai.com.
Lưu ý: Nội dung của bài viết này không phải là cam kết của GTJA (Vietnam) với các
nhà đầu tư, không phải là thỏa thuận hay hợp đồng giữa GTJA (Vietnam) với bất kể
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bên thứ ba nào. Cá nhân, tổ chức không phải là tác giả, chủ sở hữu của bài viết này
vui lòng không xâm phạm quyền tác giả đối với bài viết này.
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