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CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG: GÓC NHÌN ĐỐI VỚI THỊ 
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
  

 
 

 
 

 

 
 

Căng thẳng thương mại vẫn tiếp tục kéo dài 

Mặc dù gần đây Mỹ và Trung Quốc thông báo về các cuộc đàm phán 
cấp thấp nhưng cuộc chiến thương mại dài hơi này vẫn sẽ tiếp tục kéo 
dài. Sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp thuế đợt đầu lên 34 tỷ 
USD hàng hóa Trung Quốc vào tháng 7, Trung Quốc ngay lập tức đưa 
ra mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Mức áp thuế 
này sẽ được nâng lên 50 tỷ USD vào cuối tháng 8. Tổng thống Donald 
Trump thậm chí đã đề xuất việc đánh thuế lên thêm 200 tỷ hàng hóa 
của Trung Quốc và tất nhiên Bắc Kinh tuyên bố sẽ trả đũa.  

Thông tin về việc Bắc Kinh có khả năng nối lại đàm phán với phía 
Washington vào cuối tháng này đã khiến thị trường tài chính phản ứng 
tích cực cuối tuần qua. Nhưng thậm chí nếu việc Tổng thống Trump 
đe dọa áp thuế lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc 
không thành hiện thực, một thỏa thuận đột phá cũng khó có thể được 
đưa ra trong cuộc đàm phán tới bởi đây chỉ là cuộc họp cấp bộ trưởng 
và một số vấn đề hóc búa nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của cuộc 
họp.  

Ngoài ra, hai nước đã từng kết thúc vòng đàm phán hồi tháng 6 mà 
không đem lại kết quả nào. Với việc phía Trung Quốc không nhượng 
bộ, chính quyền Trump cũng chưa cho thấy dấu hiệu lay chuyển trong 
kế hoạch đánh thuế. Hơn nữa, Washington có thể dễ dàng cho thấy 
động thái cứng rắn vừa qua đã có những tác động nhất định với Trung 
Quốc – thị trường chứng khoán sụt giảm, đồng Yên mất giá và dòng 
vốn đầu tư đang chậm lại. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn đang ở 
trong giai đoạn tích cực trong khi Trung Quốc lại đối diện với nhiều 
khó khăn, chúng tôi cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng áp lực và cố gắng 
giành lấy những thỏa thuận có lợi, những nhượng bộ lớn từ đối 
phương, khi mà Trung Quốc đang ở trong thế khó do yếu tố kinh tế và 
chính trị.  

 

Giai đoạn bất ổn leo thang  

Dựa trên chỉ số Bất ổn toàn cầu (Global Economic Policy Uncertainty 
Index – GEPU Index), thế giới đã và đang bước vào một giai đoạn với 
nhiều bất ổn hơn sau sự kiện Brexit và bầu cử Tổng thống Mỹ năm 
2016.  

Dữ liệu quá khứ (Hình 1) cho thấy thị trường chứng khoán toàn cầu 
thường sụt giảm mạnh trong những giai đoạn mà chỉ số GEPU tăng 
cao và quay đầu tăng rất nhanh ngay khi GEPU đạt đỉnh.  

Nếu xem đợt điều chỉnh gần đây của thị trường toàn cầu phản ánh rủi 
ro từ căng thẳng thương mại tăng cao, có thể kỳ vọng vào một đợt hồi 
phục khi mà cơn bão đi qua. Như những gì chúng ta đã biết, Tổng 
thống Trump có thể sẽ thay đổi chính sách thương mại hiện nay sau 
khi cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11/2018 
hay xuất hiện những dấu hiệu cho thấy những đợt đánh thuế vào hàng 
hóa nhập khẩu ảnh hưởng đến tiêu dùng nội địa. Nhưng chúng tôi cho 
rằng chủ nghĩa bảo hộ vẫn sẽ tiếp tục được duy trì, kể cả khi những 
sắc thuế được rút lại.  

Nếu quan sát kỹ hơn đợt điều chỉnh gần đây của thị trường, nhà đầu 
tư có thể thấy rằng đó chỉ là một chấm nhỏ trong bức tranh toàn cảnh 
thị trường vốn bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn vĩ mô trong suốt những 
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năm qua. Ngay cả khi cuộc khủng hoảng Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra cùng thời 
điểm bóng ma chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thị trường cũng chỉ 
điều chỉnh tương đối nhẹ nhàng. Nguyên nhân có thể đến từ việc 
những dữ liệu kinh tế của Mỹ tích cực một cách đột biến và giai đoạn 
bùng nổ cuối cùng của làn sóng cổ phiếu công nghệ Mỹ. Với việc nền 
kinh tế lớn nhất thế giới đang được hỗ trợ bởi tác động mang tính thời 
điểm từ đợt cải cách thuế, tăng trưởng có thể sẽ chậm lại trong thời 
gian tới. Một khi thị trường bắt đầu nhận ra sự hụt hơi trong nền kinh 
tế Mỹ, những tác động tiêu cực từ chiến tranh thương mại sẽ dần hiện 
ra rõ hơn đối với thị trường tài chính. Tóm lại, một đợt điều chỉnh tiếp 
theo của thị trường tài chính toàn cầu đang chờ sẵn, trừ khi hai nền 
kinh tế lớn nhất thế giới nhượng bộ và đưa ra những thỏa thuận mang 
tính đột phá.  

Hình 1: Chỉ số bất ổn tòan cầu (Global Economic Policy Index – dữ liệu hàng tháng)  

 
Global Economic Policy Uncertainty Index:     

Đo lường dựa trên (1) tần suất nhắc đến từ “Bất ổn – Uncertainty” trên các kênh truyền thông, (2) số lượng các chính sách hỗ trợ về thuế 
trên toàn cầu sẽ hết hiệu lực trong tương lai, và (3) sự chênh lệch giữa các dự báo kinh tế.  

Nguồn: VNDIRECT, GEP 

Chiến tranh thương mại “âm ỉ và kéo dài” sẽ có tác động như thế 

nào đến Việt Nam? 

Việt Nam là một nền kinh tế mở với kim ngạch xuất nhập khẩu gần 
gấp đôi GDP (2017) và sẽ không thể tránh khỏi những ảnh hưởng từ 
căng thẳng thương mại toàn cầu. 

Hình 2: Giá trị xuất khẩu/GDP của Việt Nam và một số nước 
trong khu vực (%) 

 Hình 3: Giá trị xuất khẩu/GDP của Việt Nam 2007-2017 

 

 

 
   Nguồn: Worldbank, VNDIRECT tính toán     Nguồn: VNDIRECT 

Trong một hội nghị gần đây, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế 
Xã hội Quốc gia (NCIF) đã đưa ra những đánh giá về ảnh hưởng của 
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chiến tranh thương mại Mỹ-Trung lên Việt Nam. Theo NCIF, GDP của 
Việt Nam có thể chỉ sụt giảm 0,03% trong năm 2018 (tương đương 60 
triệu USD) khi đợt đánh thuế đầu tiên có hiệu lực, nhưng sẽ tăng lên 
mức 0,12% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2021. Không đề cập đến 
độ chính xác của dự báo nói trên, chúng ta cũng có thể rút ra nhận 
định là nền kinh tế Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất trong giai 
đoạn 2020-2021.  

Hình 4: Ước tính ảnh hưởng của đợt đánh thuế 34 tỷ USD đến GDP của một số 
quốc gia 

 
   Nguồn: NCIF, Vnexpress.net 

 

Một số ngành có thể hưởng lợi từ chiến tranh thương mại  

Mọi khó khăn đều sẽ có những mặt tích cực, và chúng tôi nhận thấy 
một số ngành có thể được hưởng lợi phần nào từ chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung (trong trường hợp căng thẳng kéo dài): 

 Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản: Việc Trung Quốc áp 
thuế trả đũa lên nông sản của Mỹ có thể giúp cho các doanh 
nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường tiêu dùng Trung Quốc 
rộng lớn. Mặc dù khó có thể so sánh chất lượng sản phẩm 
Việt Nam với sản phẩm nhập khẩu Mỹ do chênh lệch lớn 
nhưng với lợi thế về vị trí địa lý thì các doanh nghiệp Việt Nam 
có thể phần nào tận dụng cơ hội từ khoảng trống mà các DN 
Mỹ để lại.  

 Bất động sản khu công nghiệp: Dòng vốn FDI đổ vào Việt 
Nam có thể tăng lên do các doanh nghiệp Trung Quốc đặt nhà 
máy Việt Nam để xuất khẩu qua Mỹ hoặc các DN Hàn Quốc, 
Nhật Bản và các nước khác có thể dừng kế hoạch mở rộng 
công suất sản xuất ở Trung Quốc mà chuyển qua Đông Nam 
Á. Nếu điều này xảy ra thì nhu cầu xây dựng khu công nghiệp 
ở Việt Nam có thể sẽ gia tăng. Những DN BĐS hạ tầng KCN 
cũng có thể được hưởng lợi từ việc tăng giá của đồng USD 
do đa phần các DN này đều yết giá cho thuê hạ tầng theo 
USD.  

 Logistics, Vận tải & Khai thác cảng: Khả năng nhiều vốn 
FDI sẽ đổ vào Việt Nam hơn đồng nghĩa với khả năng lưu 
lượng hàng hóa ra-vào Việt Nam sẽ nhiều hơn. Nếu nhiều nhà 
máy của các tập đoàn toàn cầu chuyển về Việt Nam, sản 
lượng xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ gia tăng, kéo theo nhu 
cầu lớn hơn đối với dịch vụ cảng, dịch vụ logistic và vận tải. 
Nhưng đây dường như là cơ hội dài hạn khi mà trong ngắn 

China Japan US Korea Singapore Eurozone Vietnam

2018 0,00 0,00 -0,03 0,00 -0,06 0,00 -0,03

2019 -0,04 -0,03 -0,09 -0,02 -0,24 -0,03 -0,09

2020 -0,10 -0,06 -0,13 -0,08 -0,38 -0,05 -0,12

2021 -0,15 -0,06 -0,15 -0,12 -0,37 -0,05 -0,12

2022 -0,17 -0,05 -0,14 -0,14 -0,28 -0,05 -0,11

2023 -0,17 -0,05 -0,13 -0,13 -0,20 -0,04 -0,09

2024 -0,15 -0,04 -0,11 -0,12 -0,13 -0,03 -0,08

2025 -0,12 -0,04 -0,09 -0,10 -0,07 -0,03 -0,05

2026 -0,08 -0,03 -0,07 -0,09 -0,02 -0,02 -0,03

2027 -0,04 -0,03 -0,05 -0,08 0,01 -0,02 -0,01

2028 0,00 -0,02 -0,03 -0,07 0,01 -0,02 0,00

2029 0,02 -0,02 -0,02 -0,06 0,01 -0,01 0,01

2030 0,03 -0,02 -0,01 -0,06 -0,01 -0,01 0,01

2031 0,03 -0,02 0,00 -0,06 -0,02 -0,01 0,01

2032 0,03 -0,01 0,01 -0,06 -0,02 -0,01 0,00
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hạn, lưu lượng hàng hóa có thể sụt giảm do căng thẳng 
thương mại và những bất ổn tiếp diễn.  

Những tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung mang 
tính đa chiều và vẫn chưa được lượng hóa rõ ràng, nên những 
đánh giá về triển vọng của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng. Mặc dù 
cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài có thể khiến cho Việt Nam 
trở thành công xưởng sản xuất hấp dẫn hơn trong dài hạn nhưng trong 
ngắn hạn, hệ quả của căng thẳng thương mại đang kìm hãm dòng vốn 
đầu tư của các doanh nghiệp; điều này có thể khiến cho dòng vốn FDI 
đổ vào Việt Nam chậm lại. Chúng ta cũng cần tính đến khả năng 
Washington có thể đưa Việt Nam vào tầm ngắm trong những đợt đánh 
thuế tiếp theo, đặc biệt là với những ngành/sản phẩm mà Mỹ cho là 
có nguồn gốc Trung Quốc. Việt Nam cũng đang là 1 trong 10 nước có 
thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ; điều này có thể gây sự chú ý 
đối với chính quyền Trump. Đó là những rủi ro, dù không quá lớn, 
nhưng cũng cần phải thận trọng.  
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm giữa 
giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có 
thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị 

MUA                Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN                Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 

 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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