BẢN TIN KINH TẾ
Báo Cáo Tháng I Tháng 9.2021
ĐIỂM TIN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM – THÁNG 9 / 2021
Dịch Covid-19 tiếp tục bùng mạnh trong tháng 9/2021, tuy nhiên dần được kiểm soát nhờ
vào tiến độ tiêm vaccine. Trong tháng 9 đã có thêm khoảng 330k ca nâng tổng số ca nhiễm ở Việt
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Nam lên 780k ca. Số lượng tiêm vaccine trong tháng 9 tăng mạnh với khoảng 20 triệu liều; trong đó có

Chỉ Số Kinh tế

14.2 triệu liều cho người mới và 5.9 triệu liều cho mũi 2; gần bằng con số của 8 tháng 2021. Kết quả là
tổng số vaccine đã tiêm đạt 40.2 triệu liều và tỷ lệ tiêm chủng cho người trên 18 tuổi lần lượt đạt 44%

GDP 9 Tháng /2021 (% YoY)

1.42%

mũi 1 và 12% mũi 2 tính đến cuối tháng 9/2021. Riêng các thành phố lớn thì tỷ lệ này cao, cụ thể như

Chỉ số công nghiệp 9 tháng / 2021 (% YoY)

4.45%

Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh tỷ lệ này là 100% cho mũi 1. Đây cũng chính là cơ sở để mở cửa lại nền kinh

Chỉ số bán lẻ 9 tháng / 2021 (% YoY)

tế. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở lại dần nền kinh tế vào ngày 1.10.2021 sau khi xin ý kiến Thủ

Xuất khẩu 9 tháng / 2021 (tỷ đôla)

240.5

tướng Chính phủ áp cơ chế riêng.

Nhập Khẩu 9 tháng / 2021 (tỷ đôla)

242.7

(-7.1%)

Thặng dư 9 tháng / 2021 (tỷ đôla)

(-2.2)

Tăng trưởng kinh tế Q3.21 giảm 6.17% - mức giảm cao nhất trong vòng 20 năm gần đây.

Dự trữ ngoại hối 6 tháng / 2021 (tỷ đôla)

100 tỷ

Tổng cục Thống kê vừa công bố tăng trưởng GDP Việt Nam trong Quý 3.21 giảm 6.17% do Việt Nam,

FDI đăng ký 9 tháng / 2021 (tỷ đôla)

đặc biệt là các tỉnh phía Nam, phải đóng cửa kinh tế hơn 03 tháng để chống đợt dịch Covid-19 lần thứ

FDI thực hiện 9 tháng / 2021 (tỷ đôla)

4. Ở tổng cung, hai ngành đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam là dịch vụ (chiếm 40%) và công

CPI @ 30.09.2021 (% YoY)

nghiệp & xây dựng (chiếm 36%) đều ghi nhận giảm lần lượt 9.28% và 5.02%. Phía tổng cầu, tiêu dùng

Lãi suất điều hành (%)

cuối cùng giảm 2.83% và thâm hụt thương mại. Kết quả là tăng trưởng GDP trong 9 tháng chỉ đạt

Lãi suất tái chiết khấu/cấp vốn (%)

1.42%. Sự suy yếu cả tổng cung/tổng cầu cùng với thâm hụt thương mại buộc Chính phủ cần đẩy mạnh

Tỷ giá USD/VND (NHNN)

đầu tư công trong các tháng còn lại để duy trì được mức tăng trưởng GDP hợp lý – như quan điểm
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chúng tôi đã nêu ra trong báo cáo tháng 8 (Xem thêm tại link).
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 tăng 2.06% so với cùng kỳ. Theo Tổng Cục Thống
Kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2021 giảm 0.62% MoM; chủ yếu do nhóm lương thực giảm 0.3%, giao
thông giảm 0.16% và giáo dục giảm 2.9% khi tổng cầu giảm do giãn cách. Tính chung 9 tháng thì lạm
phát ở mức 2.06% - vẫn nằm trong lạm phát kỳ vọng 4% của Ngân hàng Nhà nước. Chúng tôi vẫn giữ
quan điểm mặc dù mức lạm phát vẫn nằm trong mức cho phép, NHNN cũng sẽ khá thận trọng trong
việc tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ vì NHNN sẽ phải cân nhắc giữa việc mở rộng tín dụng với rủi ro
nợ xấu tăng cao trong các tháng còn lại. Hiện tại tăng cung tiền M2 và tăng trưởng tín dụng lần lượt là
4.95% (so với 7.58% cùng kỳ) và 7.17% (so với 4.99% cùng kỳ).
Hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9/2021 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch. Số liệu sơ bộ cho
thấy xuất khẩu và nhập khẩu tháng 9.2021 vẫn ghi nhận giảm nhẹ lần lượt với 27 tỷ đô-la (-0.8% MoM)
và 26.5 tỷ đô-la (-3.1% MoM), chủ yếu do việc đóng cửa tạm thời các khu công nghiệp ở Bình Dương,
Đồng Nai và Long An. Tuy nhiên tính cho 9 tháng 2021 kết quả khả quan với giá trị xuất/nhập lần lượt
đạt 240.5 tỷ đô-la (+18.8% YoY) / 242.65 tỷ đô-la (+30.5% YoY). Chính phủ cũng đã có cuộc họp với
các doanh nghiệp FDI và khu chế xuất trong đó cam kết sẽ mở dần lại nền kinh tế. Với kỳ vọng nền
kinh tế dần mở cửa lại vào ngày 1.10.2021, chúng tôi cho rằng xuất khẩu sẽ dần phục hồi trong Q4.2021
- đây là quý có những lễ hội mua sắm lớn.
Vốn FDI giải ngân giảm nhẹ ở mức 3.5% đạt 13.3 tỷ đô trong 9 tháng 2021. Mức tăng chậm
lại trong vòng 02 năm qua chủ yếu do đại dịch Covid-19 khiến nhà đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó
khăn hơn trong việc triển khai và mở rộng dự án. Tuy nhiên số vốn FDI đăng ký vẫn tăng nhẹ 4.4% so
với cùng kỳ năm đoạt đạt 22.2 tỷ đô-la trong 9 tháng – điều này hàm ý Việt Nam vẫn là một điểm đến
thu hút FDI.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đã, đang và sẽ hợp tác kinh doanh với các công ty được nhắc tới trong các báo cáo nghiên cứu. Do đó, nhà đầu tư nên lưu ý rằng
công ty có thể có những xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem xét báo cáo này như là một trong nhiều yếu tố trong việc
đưa ra quyết định đầu tư của mình. Xin vui lòng xem các khuyến cáo quan trọng hơn trong trang cuối.
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SẢN PHẨM
Báo cáo được xuất bản hàng tháng, tập trung vào kinh tế vĩ mô ở Việt Nam. Trong báo cáo, chúng tôi nhận định các
kết quả kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ có khả năng tác động đến thị trường cổ phiếu.
KHUYẾN CÁO
Bản quyền năm 2021 thuộc về Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS). Tất cả các quyền được
bảo lưu. Bảng báo cáo này được lập ra để phục vụ cho khách hàng của TVS và không được sao chép, in ấn, hoặc
xuất bản lại toàn bộ hoặc từng phần báo cáo vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận của TVS. Các thông
tin, dự báo, và khuyến nghị trong báo cáo này (bao gồm cả các nhận định cá nhân) được dựa trên các nguồn thông
tin tin cậy; tuy nhiên TVS không đảm bảo chắc chắn sự chính xác hoàn toàn và đầy đủ của các nguồn thông tin này.
Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. TVS sẽ không chịu
trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần thông
tin hoặc ý kiến trong báo cáo này.
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