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Tóm tắt các nhận định chính 

Kinh tế Việt Nam năm 2015 tiếp tục xu hướng phục hồi khá vững chắc 

mặc dù vẫn tồn tại một số rủi ro từ khu vực nông nghiệp, từ sự phụ 

thuộc vào khối FDI và thâm hụt ngân sách trầm trọng. Tăng trưởng 

chậm lại trong Quý I/2016 sẽ thúc đẩy Chính phủ thực hiện các chính 

sách nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế. 

Để hỗ trợ cho tăng trưởng GDP, mở rộng Chính sách tiền tệ là lựa 

chọn tối ưu lúc này, dư địa để thực hiện Chính sách tài khóa rất ít. 

Nhiều khả năng, nội dung các chính sách hỗ trợ đối với nền kinh tế 

sẽ được công bố ngay trong nửa cuối tháng 5, đầu tháng 6 này. 

Các rủi ro từ việc mở rộng Chính sách tiền tệ đối với lạm phát và tỷ 

giá trong ngắn hạn (năm 2016) là không lớn do tăng trưởng của nền 

kinh tế vẫn dưới tiềm năng, CPI ở mức thấp và thị trường ngoại hối 

được điều hành hợp lý. 

Thị trường chứng khoán luôn phản ứng tích cực với mỗi lần nới lỏng 

chính sách tiền tệ. Các nhóm ngành mang tính chu kỳ như Ngân 

hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Vật liệu xây dựng là những ngành 

có tương quan lớn với VNINDEX trong những thời kỳ trên. Trong đó, 

chúng tôi nhận thấy mức độ tương quan với VNINDEX cao nhất thuộc 

về nhóm ngành Xây dựng & Vật liệu xây dựng. 

1. Bối cảnh kinh tế Việt Nam 2015 

Kết thúc năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng 

6,68% vượt xa tốc độ tăng trưởng kỳ vọng của Chính phủ cũng như 

phần lớn nhà đầu tư. Đây đồng thời cũng là mức tăng trưởng cao 

nhất trong 5 năm trở lại đây. Công nghiệp và Xây dựng là động lực 

chính đóng góp vào mức tăng trưởng trên đặc biệt là nhóm ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 10,6%). Cùng với sự mở rộng 

của nhóm ngành sản xuất công nghiệp và xây dựng, đầu tư của khu 

vực FDI tiếp tục gia tăng (FDI đăng ký đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5%) 

nhờ hiệu ứng tích cực của hàng loạt các hiệp định thương mại tự do 

(FTA) đã và sắp ký kết.  

Bên cạnh kết quả tốt trong tăng trưởng GDP, các chỉ tiêu về ổn định 

vĩ mô của nền kinh tế cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. CPI 

đứng ở mức thấp nhất trong nhiều năm (năm 2015 tăng 0,63%). Cán 

cân thương mại tuy đã thâm hụt nhẹ trở lại nhưng xu hướng chung 

vẫn khá tích cực nhờ hoạt động sôi động của khu vực FDI. Ngoài ra, 

tỷ giá cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực mặc dù mức điều chỉnh 

trong năm 2015 là tương đối cao, khoảng 5,2% (mức điều chỉnh lớn 

trong năm 2015 do NHNN muốn tạo ra khoảng đệm chính sách cho 

năm 2016). 

 

THÔNG ĐIỆP CHÍNH SÁCH VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ 

Nới lỏng chính sách tiền tệ (dù mức độ không mạnh) luôn đem lại những cơ hội lớn cho TTCK, chúng tôi nhận thấy 

nhóm ngành Xây dựng & Vật liệu xây dựng là nhóm ngành có tương quan cao nhất với VNINDEX trong thời gian 

kích thích. 
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Chính sách tiền tệ tiếp tục đạt được nhiều thành công trong điều hành 

lãi suất và ổn định hệ thống ngân hàng. Mặt bằng lãi suất đã giảm 

mạnh so với thời điểm năm 2011(khoảng 50%), cho dù hiện tại có 

một số áp lực đối với lãi suất như: (i) Lạm phát tăng trở lại do giá hàng 

hóa có xu hướng phục hồi; (ii) Khối lượng TPCP phát hành ở mức 

cao; (iii) Cầu tín dụng tăng mạnh trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng 

đang có nhiều cơ sở để kỳ vọng rằng mặt bằng lãi suất hiện tại sẽ 

tương đối ổn định và khó có khả năng tăng mạnh như những năm 

trước. Nền kinh tế phục hồi trở lại và điều hành chính sách hiệu quả 

góp phần quan trọng giúp hệ thống ngân hàng ổn định và quan trọng 

hơn năm 2015 bắt đầu chứng kiến sự tăng trưởng trở lại trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của một số ngân hàng lớn (như VCB, BID, 

CTG…). 

Mặc dù có nhiều điểm sáng trong năm 2015 tuy nhiên, kinh tế Việt 

Nam vẫn tồn tại nhiều rủi ro. Các yếu kém về cơ cấu và năng lực 

cạnh tranh thấp của ngành nông nghiệp tiềm ẩn nhiều khả năng sẽ 

gây ảnh hưởng xấu đối với đất nước cả ở khía cạnh kinh tế và xã hội. 

Tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất 

nhập khẩu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào khu vực FDI. Xuất khẩu của 

khu vực doanh nghiệp nội địa đối mặt với nhiều khó khăn. Thâm hụt 

ngân sách cao trong nhiều năm tích tụ nên khối nợ công lớn đe dọa 

ổn định kinh tế vĩ mô. 

Tóm lại, tuy vẫn tồn tại những rủi ro nhưng xu hướng phục hồi của 

nền kinh tế là khá vững chắc, nhờ động lực từ khu vực sản xuất 

công nghiệp và hoạt động đầu tư. Quan trọng hơn, sự tăng trưởng 

trở lại giúp giảm bớt các tác động tiêu cực đối với kinh tế vĩ mô đến 

từ các “điểm yếu” của nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam đang trong giai 

đoạn đầu của chu kỳ phục hồi. 

2. Thông điệp chính sách của Chính phủ khóa mới 

Bước sang Quý I/2016, tăng trưởng của nền kinh tế có dấu hiệu chậm 

lại, tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,46% (thấp hơn so với mức 6,12% cùng 

kỳ). Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ khu vực nông nghiệp, giảm 

1,23% (do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi) và sự tăng trưởng chậm 

lại của nhóm ngành sản xuất công nghiệp, tăng 6,72% (thấp hơn mức 

tăng 8,74% cùng kỳ 2015). Bên cạnh đó, khó khăn của ngành dầu khí 

cũng ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế trong quý đầu năm nay. 

Trước tình hình này, Chính phủ mới đã có những phản ứng chính 

sách đầu tiên, theo đó một nhóm định hướng điều hành đã được đưa 

ra, bao gồm: 

(i) Quyết tâm đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra là 6,7%; 

(ii) Tiếp tục thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, cải thiện 

môi trường kinh doanh; 

(iii) Thực hiện nới lỏng tiền tệ, điều chỉnh dự thảo sửa đổi thông tư 36; 

(iv) Giảm dần thâm hụt ngân sách chủ yếu bằng các biện pháp tăng 

thu (như mở rộng cơ sở tính thuế, chống gian lận thuế), khả năng cắt 

giảm chi tiêu ngân sách là ít tính khả thi. Ngoài ra, Chính phủ cũng 

Tỷ trọng xuất khẩu của khối FDI 

 

Nguồn: GSO 
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đề cập đến việc tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà 

nước. 

Để đạt được tốc độ tăng trưởng 6,7%, một số biện pháp Chính phủ 

có thể thực hiện, bao gồm : 

a. Tăng khai thác dầu thô và than đá. Đây là biện pháp thường 

được sử dụng nhất mỗi khi Chính phủ cần đạt được mục tiêu tăng 

trưởng của mình. Cùng với sự suy giảm dần trong sản lượng khai 

thác dầu thô của Việt Nam thì dư địa để thực hiện biện pháp trên cũng 

hạn hẹp hơn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn biện pháp trên tỏ ra khá hiệu 

quả, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu gần đây đang có xu hướng phục 

hồi. Trong Quý I/2016, ngành khai khoáng (trong đó dầu khí và than 

đá chiếm phần lớn) chiếm khoảng 9,2% GDP. Theo ước tính của 

chúng tôi sự sụt giảm 1,2% trong quý đầu năm của ngành này 

đã làm mức GDP chung của toàn nền kinh tế giảm khoảng 0,11%. 

Nói cách khác, giả sử Chính phủ giữ cho ngành Khai khoáng 

không suy giảm (tăng trưởng 0%) bằng cách tăng khai thác sản 

lượng dầu 2016 như mức đã khai thác năm 2015 (tức khai thác 

thêm so với kế hoạch 2016 khoảng 2 triệu tấn) thỉ chỉ tính riêng 

trong Quý I, tăng trưởng GDP đã tăng thêm 0,11% (các yếu tố 

khác không đổi). 

b. Mở rộng chính sách tài khóa. Hiện nay, dư địa thực hiện chính 

sách tài khóa là không nhiều, do thâm hụt ngân sách cao và nợ công 

lớn. Theo công bố của Bộ Tài chính, tỷ lệ thâm hụt ngân sách của 

Việt Nam luôn ở mức cao trong khoảng 5 năm trở lại đây (trên 5%). 

Thâm hụt ngân sách kéo dài nhiều năm và mức độ lớn khiến cho nợ 

công của Việt Nam tăng mạnh và sắp đạt mức trần 65% GDP. Với 

thực trạng ngân sách và nợ công như vậy, khả năng sử dụng chính 

sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng là rất hạn chế. 

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tài chính trong trung hạn, Chính phủ 

đang có những động thái ban đầu để dần cân bằng ngân sách. Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2016 vừa được Quốc hội phê chuẩn 

đã giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách dự kiến xuống còn 4,95% GDP, 

thấp hơn so với mức thâm hụt trên 5% trong vài năm trở lại đây. 

Thông thường, để cân bằng ngân sách các Chính phủ sẽ thực hiện 

cắt giảm chi tiêu và/hoặc tăng thu ngân sách. Đối với Việt Nam, cắt 

giảm chi tiêu trong bối cảnh hiện tại là biện pháp ít có tính khả thi vì 

chi tiêu ngân sách giảm sẽ làm suy giảm tổng cầu, hệ quả là tác động 

tiêu cực đến tăng trưởng của nền kinh tế.  

Hơn nữa, tỷ trọng chi thường xuyên và trả nợ trong tổng chi ngân 

sách Việt Nam đã ở mức rất cao (khoảng 85%), với đặc điểm cơ cấu 

chi tiêu như vậy sẽ khiến cho việc cắt giảm chi tiêu là vô cùng khó 

khăn.  

Do đó, lựa chọn hợp lý nhất trong bối cảnh hiện nay là cố gắng 

tăng thu ngân sách. Trong ngắn hạn, bán các tài sản nhà nước (cổ 

phần hóa) và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu (thanh tra, kiểm tra thuế, 

chống chuyển giá…) sẽ là các biện pháp được thực hiện để đạt được 

mục đích trên. Trong trung và dài hạn, mở rộng cơ sở thu thuế là lựa 

chọn tất yếu. Tóm lại, bối cảnh hiện tại không ủng hộ cho việc sử 

Nợ công/GDP (%) 
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dụng chính sách tài khóa để hỗ trợ cho tăng trưởng. Gánh nặng 

hỗ trợ nền kinh tế sẽ dồn vào chính sách tiền tệ. 

c. Nới lỏng chính sách tiền tệ (CSTT). Đây có thể là lựa chọn tối ưu 

nhất trong thời điểm hiện tại. Chính sách tiền tệ được nới lỏng sẽ kích 

thích hoạt động đầu tư và tiêu dùng trong nền kinh tế, qua đó gia tăng 

tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ 

mở rộng cũng có thể khiến cho áp lực lạm phát và tỷ giá tăng lên. 

Tăng trưởng kinh tế hiện nay của Việt Nam được đánh giá là vẫn 

dưới tiềm năng (GDP tiềm năng của Việt Nam khoảng 7% – 7,5%), 

bên cạnh đó CPI ở mức thấp; trong điều kiện tổng cầu yếu sẽ khiến 

cho rủi ro lạm phát khi nới lỏng tiền tệ giảm bớt. Về phần tỷ giá, sự 

ổn định kinh tế vĩ mô được thiết lập trong khoảng 3 năm gần đây nhờ 

lạm phát ở mức thấp và tài khoản vãng lai được cải thiện là nhân tố 

nền tảng, mang tính quyết định giúp cho thị trường ngoại hối ổn định. 

Ngoài ra, hiện nay dòng vốn chảy vào Việt Nam (FDI, FII và kiều hối) 

tiếp tục gia tăng nhờ các FTA và sự phục hồi của nền kinh tế vì vậy 

đây cũng là một nhân tố tích cực tác động đến vấn đề tỷ giá. Thêm 

nữa, không thể không nhắc tới sự thay đổi trong cơ chế điều hành tỷ 

giá từ đầu năm 2016 đã giúp cho kỳ vọng phá giá tiền Đồng giảm. 

Với những nhận định như trên có thể thấy rủi ro lạm phát và tỷ giá 

trong ngắn hạn (năm 2016) khi thực hiện nới lỏng chính sách 

tiền tệ là không lớn. 

3. Các công cụ được sử dụng để nới lỏng CSTT 

Dự trữ bắt buộc: Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc (DTBB) là động thái 

chính sách rất mạnh của các Ngân hàng trung ương (NHTW). Giảm 

tỷ lệ dự trữ bắt buộc đồng nghĩa với tăng cung tiền ra nền kinh tế, 

giúp lãi suất giảm. Về phía các ngân hàng thương mại, lượng tiền 

phải gửi tại NHTW giảm khi tỷ lệ DTBB được hạ thấp sẽ giúp các 

NHTM khai thác hiệu quả hơn nguồn vốn của mình (lãi suất của 

khoản DTBB tại NHTW rất thấp), qua đó giảm chi phí vốn đầu vào. 

Theo Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (NFSC), lượng tiền dự trữ 

bắt buộc mà các ngân hàng đang gửi ở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 

khoảng 140.000-150.000 tỉ đồng. Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm về 

2%, các ngân hàng sẽ có thêm 50.000 tỉ đồng để cho vay. Còn 

nếu dự trữ bắt buộc hạ xuống 1%, con số trên lên tới 100.000 tỉ 

đồng. 

Các lợi ích từ hạ tỷ lệ DTBB sẽ dành cho tất cả các ngân hàng nếu 

thay đổi trên được áp dụng cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. 

Tuy nhiên, nếu NHNN chỉ dành “ưu đãi” này cho các ngân hàng 

đã tham gia quá trình tái cơ cấu thời gian qua thì các lợi ích sẽ 

không dành cho phần lớn các ngân hàng trên thị trường mà chỉ 

tập trung vào các ngân hàng thương mại cổ phần mà nhà nước 

nắm quyền chi phối (VCB, BID, CTG). 

Nghiệp vụ thị trường mở (OMO): Thông qua việc tăng cường mua 

vào các giấy tờ có giá, NHTW sẽ đẩy tiền ra lưu thông, giúp tăng 

thanh khoản và qua đó giảm lãi suất trên thị trường. Hiện tại, thị 

trường kỳ vọng NHNN sẽ thực hiện nghiệp vụ tái chiết khấu đối với 

số Trái phiếu đặc biệt (TPĐB) của VAMC mà các NHTM đang nắm 

Tỷ lệ dự trữ bắt 
buộc tiền Đồng 
dưới 12 tháng 

2% 1% 

Ước tính cung tiền 
tăng thêm (tỷ ) 
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giữ. Tính đến cuối năm 2015, tổng lượng Trái phiếu đặc biệt mà 

VAMC đã phát hành đạt khoảng 243.000 tỷ đồng. Nếu lượng TPĐB 

trên được tái chiết khấu sẽ là nguồn bổ sung thanh khoản rất lớn cho 

các NHTM. Theo đó, lợi ích lớn nhất sẽ thuộc về các ngân hàng 

đã bán nhiều nợ xấu cho VAMC trong thời gian qua (chủ yếu là 

các ngân hàng TMCP nhà nước). 

Điều chỉnh dự thảo sửa đổi thông tư 36: Nhìn chung, để mở rộng 

tín dụng thì các chỉ tiêu về an toàn sẽ phải hạ thấp. Do đó, nhiều khả 

năng dự thảo sửa đổi thông tư 36 sẽ phải thay đổi các tỷ lệ an 

toàn hoặc sẽ phải trì hoãn thời gian có hiệu lực. Nếu thay đổi các 

tỷ lệ an toàn thì nhiều khả năng hệ số rủi ro đối với khoản cho vay 

BĐS sẽ được hạ thấp xuống mức thấp hơn trong dự thảo là 

250%, đồng thời tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài 

hạn cũng sẽ có điều chỉnh. 

Một số biện pháp khác: Đối với thị trường liên ngân hàng, để giảm 

áp lực tăng lãi suất, NHTW sẽ cố gắng duy trì lãi suất qua đêm ở mức 

thấp. Ngoài ra, thiết lập một số gói tín dụng ưu đãi vào những lĩnh 

vực ưu tiên sẽ tiếp tục được thực hiện (như lĩnh vực nông nghiệp, 

nhà ở xã hội, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp…). 

4. Tác động đối với thị trường chứng khoán và nhóm ngành 

Tăng khai thác dầu thô: Lựa chọn tăng sản lượng khai thác dầu sẽ 

tác động nhất định đối với các doanh nghiệp trong ngành dầu khí. Tuy 

nhiên, với triển vọng giá dầu ít có khả năng tăng mạnh trở lại trong 

ngắn hạn thì kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành 

sẽ chưa có nhiều biến động tích cực. 

Tác động từ các thay đổi về tài khóa: Điểm hấp dẫn nhất đối với 

giới đầu tư trong năm 2016 và vài năm tới là quá trình cổ phần hóa 

các doanh nghiệp nhà nước, cũng như quá trình thoái vốn nhà nước 

tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối. 

Trong đó, có rất nhiều doanh nghiệp tiềm năng lớn như Vinamilk, 

Vietnam Airlines, Mobifone…Theo kế hoạch năm 2016, Chính phủ 

sẽ bán 40.000 tỷ đồng vốn tại các doanh nghiệp quốc doanh. 

Tác động từ nới lỏng CSTT: Cũng giống như các thị trường chứng 

khoán (TTCK) khác trên thế giới, TTCK Việt Nam rất nhạy cảm với 

biến động CSTT. Quay lại thời điểm 2009, khi Việt Nam thực hiện gói 

kích thích thích kinh tế với quy mô khoảng 8 tỷ USD, chỉ số VNINDEX 

đã có khoảng thời gian tăng trưởng rất mạnh. Từ mức thấp nhất 235 

điểm lên mức cao nhất trong năm 2009 là 624 điểm. Mặc dù bối cảnh 

giữa thời điểm hiện tại và năm 2009 là khác nhau. Tuy nhiên, biến 

động đó cũng cho thấy ảnh hưởng to lớn của CSTT đối với TTCK. 

Nhìn chung, phần lớn các ngành đều được hưởng lợi khi thực hiện 

các chính sách kích thích, đặc biệt là các ngành có tính thuận chu kỳ 

với chu kỳ phát triển của nền kinh tế. Trong đó, chúng tôi đặc biệt chú 

ý đến ngành Ngân hàng, Bất động sản, Vật liệu xây dựng. Hình dưới 

cho thấy, nhóm ngành Vật liệu xây dựng là nhóm ngành có tương 

quan khá mạnh với VNINDEX trong khoảng thời gian tiến hành 

kích thích kinh tế năm 2009. 
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Ngành Ngân hàng: Đây luôn là ngành được chú ý khi thực hiện các 

chính sách kích thích kinh tế. Tín dụng tăng cao từ phía các doanh 

nghiệp sẽ thúc đẩy lợi nhuận của các ngân hàng. Ngoài ra, khi tín 

dụng được nới lỏng sẽ tác động tích cực đến thị trường tài sản nói 

chung và thị trường BĐS nói riêng, qua đó giúp gia tăng giá trị cho 

danh mục tài sản đầu tư của các ngân hàng. Hơn nữa, phần lớn 

nợ xấu của các TCTD liên quan đến BĐS, sự khởi sắc của thị 

trường này cũng sẽ khiến cho quá trình xử lý nợ xấu được 

nhanh hơn. 

Hiện tại, ngành Ngân hàng đã qua thời kỳ khó khăn nhất và đang 

bắt đầu tăng trưởng trở lại.Thanh khoản của hệ thống đi vào ổn 

định biểu hiện ở lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đứng 

ở mức thấp (khoảng 4 - 5%/ năm). Tỷ lệ nợ xấu trên toàn hệ thống 

theo thống kê của NFSC tại thời điểm cuối năm 2015 khoảng 2,9% 

giảm khá mạnh so với mức 4,23% tại thời điểm năm 2012. Mặt khác, 

mức lợi nhuận sau thuế của toàn hệ thống ngân hàng năm 2015 

tăng khoảng 29,1% so với năm 2014, đạt 29.000 tỷ đồng. 

Chúng tôi tiếp tục kiên định quan điểm đánh giá tích cực đối với 

bộ 3 ngân hàng TMCP mà nhà nước nắm quyền chi phối là VCB, 

CTG và BID.  

Ngành Bất động sản và Vật liệu xây dựng: Đây là ngành cũng sẽ 

được hưởng lợi lớn nếu các biện pháp nới lỏng tiền tệ và kích thích 

tăng trưởng kinh tế được thực hiện do luôn tồn tại mối liên thông chặt 

chẽ giữa dòng vốn tín dụng ngân hàng và sự phát triển của thị trường 

bất động sản.  

Nếu các quy định trong “Thông tư 36 sửa đổi” được điều chỉnh theo 

hướng có lợi hơn cho các nhà đầu tư BĐS hoặc thời hạn bắt đầu áp 

dụng của các quy định này được kéo giãn sẽ có tác động tích cực 

đến thị trường bất động sản trên các khía cạnh sau: (i) Tránh khỏi 

nguy cơ đột ngột thắt chặt nguồn vốn tín dụng vào thị trường bất động 

sản; (ii) Tạo dựng lòng tin cho các bên tham gia thị trường (như nhà 

đầu tư, người mua nhà) về nguồn tín dụng ổn định với chi phí hợp lý; 

(iii) Thêm thời gian và nguồn lực để giúp các doanh nghiệp BĐS củng 

cố năng lực tài chính và dần thích nghi với các điều kiện thị trường 

khắt khe hơn trong tương lai; (iv) Tiếp tục khơi thông dòng vốn vào 

thị trường BĐS. Các tác động có lợi này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho sự phát 

triển ổn định của thị trường bất động sản trong các năm sắp tới. 

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy thị trường BĐS có vai trò rất quan 

trọng và tác động rất lớn đến triển vọng của hàng loạt chính sách 

kinh tế vĩ mô (như chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ). Sự 

khởi sắc của thị trường BĐS sẽ giúp quá trình nợ xấu được xử 

lý nhanh, qua đó giúp lưu thông dòng tiền trong hệ thống ngân 

hàng, giảm chi phí trích lập dự phòng rủi ro, giảm giá vốn đầu 

vào dẫn đến có cơ hội giảm lãi suất đầu ra. Đối với chính sách tài 

khóa, thị trường BĐS tích cực sẽ giúp ngân sách có được những 

khoản thu lớn, kích thích khu vực tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ 

tầng. 
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Với các lý do trên, chúng tôi nhận thấy triển vọng rất tốt về tăng trưởng 

của các doanh nghiệp trong nhóm ngành này. Đối với các doanh 

nghiệp BĐS, lợi thế sẽ thuộc về các doanh nghiệp có quỹ đất lớn 

tại 2 khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm tập 

trung vào phân khúc trung, cao cấp.  

Về phía các doanh nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng, ngành 

xi măng, nhựa, gạch đá, thép đều có triển vọng tích cực. Đây là 

những ngành có cùng chu kỳ với chu kỳ của nền kinh tế. Hình bên 

dưới cho thấy đây là những ngành có tương quan rất lớn với 

VNINDEX trong thời kỳ kích thích 2009.  
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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 
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