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Việt Nam

Cập nhật kinh tế vĩ mô
Tiền đồng có thể mạnh lên trong năm 2021

Chỉ số Dollar Index liên tục suy yếu

■ Tính đến ngày 30/10, tỷ giá trung tâm giữa VND/USD mới chỉ tăng nhẹ 0,2%
sv thời điểm đầu năm.
■ Chúng tôi dự báo tỷ giá giữa VND/USD sẽ dao động trong biên độ hẹp +/0,5% trong năm 2021, điều này sẽ củng cố dòng vốn ngoại đổ vào Việt Nam.

Đồng USD suy yếu sau những động thái chưa từng có của FED

Insert

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi cuối tháng 1/2020, Cục dự trữ liên bang Mỹ
(FED) đã hạ lãi suất điều hành về mức 0-0,25% (cận dưới-cận trên) và tái khởi động lại
chương trình mua vào trái phiếu (hay còn gọi là nới lỏng định lượng “QE”), trong nỗ lực
nhằm giải cứu nền kinh tế Mỹ khỏi suy thoái do đại dịch gây ra. Chính sách nới lỏng chưa
từng có tiền lệ cùng với triển vọng tăng trưởng kinh tế tiêu cực của nước Mỹ trong năm
2020 đã khiến đồng USD suy giảm. Tại ngày 2/11, chỉ số đo sức mạnh đồng USD đã giảm
2,4% kể từ đầu năm.

Chúng tôi cho rằng tỷ giá sẽ ổn định từ nay đến cuối năm
Tính đến ngày 30/10, tỷ giá trung tâm giữa VND/USD mới chỉ tăng nhẹ 0,2% sv thời điểm
đầu năm lên mức 23.201 đồng/USD, tỷ giá trên thị trường tự do cũng ghi nhận mức tăng
tương tự. Tỷ giá được hỗ trợ mạnh bởi thặng dư thương mại và dự trữ ngoại hối liên tục
gia tăng trong thời gian qua. Cụ thể, xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam tăng
4,7% sv cùng kỳ, đạt 229,3 tỷ USD, trong khi nhập khẩu chỉ tăng nhẹ 0,6% sv cùng kỳ lên
mức 210,6 tỷ USD, qua đó thặng dư thương mại đạt mức 18,7 tỷ USD trong kỳ, tăng gấp
đôi sv mức 9,3 tỷ của cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã
tăng lên mức 92 tỷ USD vào cuối tháng 8/2020, từ mức 80 tỷ USD hồi cuối năm 2019.
Chúng tôi dự báo tỷ giá sẽ duy trì xu hướng ổn định từ nay đến cuối năm 2020.

Tiền đồng có thể mạnh lên trong năm 2021
Chúng tôi duy trì quan điểm “đồng USD yếu” trong năm 2021 do FED tiếp tục nới lỏng
chính sách tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, việc đồng nhân dân tệ (NDT)
mạnh lên trong những tháng gần đây có thể giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Việt
Nam và Trung Quốc, qua đó hỗ trợ tỷ giá. Tính đến ngày 2/11, đồng NDT ghi nhận mức
tăng 3,9% sv đồng USD kể từ đầu năm 2020. Trong bối cảnh các yếu tố thúc đẩy tiền
đồng mạnh hơn đang nổi lên, chúng tôi dự báo tỷ giá VND/USD sẽ biến động trong biên
độ hẹp +/- 0,5% trong năm 2021 (thay đổi từ dự báo cũ là VND giảm 0,5-1,5% sv USD).

Tiền đồng mạnh lên có tác động trái chiều đến nền kinh tế
Chúng tôi nhận thấy một số tác động tích cực của tỷ giá mạnh như (1) kích thích dòng vốn
đầu tư vào Việt Nam, (2) giảm bớt gánh nặng thanh toán nợ nước ngoài, (3) giảm bớt mất
cân bằng thương mại giữa Mỹ và Việt Nam cũng như giảm nhẹ cáo buộc “thao túng tiền
tệ” của phía Mỹ nhắm vào Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, việc tiền đồng tăng giá có
thể làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt đối với
nông sản, nguyên liệu thô và hàng hóa chưa qua chế biến. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng
tác động tiêu cực trên sẽ không lớn và được bù đắp một phần thông qua việc đồng NDT
liên tục tăng giá thời gian qua.

Hưởng lợi trong thương mại nhờ xu hướng tăng giá của đồng NDT
Chuyên viên phân tích

Đinh Quang Hinh
T (84) 38 527 4887
E hinh.dinh@vndirect.com.vn

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, do đó biến động của đồng
NDT có tác động lớn tới triển vọng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Chúng tôi dự báo đồng
NDT có thể tăng thêm 2,0-3,0% sv đồng USD trong năm 2021, trong khi đồng VND mạnh
lên với tốc độ chậm hơn. Do đó, chúng tôi cho rằng khả năng cạnh tranh của hàng hóa
xuất khẩu Việt Nam với hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc vẫn được duy trì. Tuy nhiên, sự
mạnh lên của tiền đồng có thể làm suy giảm khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt
Nam so với hàng xuất khẩu của Indonesia, Thái Lan và Ấn Độ, trong bối cảnh đồng nội tệ
của các quốc gia này đang mất giá. Tuy vậy, chúng tôi nghĩ rằng tác động tích cực của
việc đồng NĐT tăng giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ lấn áp tác động tiêu
cực của việc tiền đồng mạnh lên trong năm 2021.
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Tiền đồng có thể mạnh lên trong năm 2021
Chúng tôi cho rằng tỷ giá sẽ ổn định từ nay đến cuối
năm
Tính đến ngày 30/10, tỷ giá trung tâm giữa VND/USD mới chỉ tăng nhẹ 0,2% sv
thời điểm đầu năm lên mức 23.201 đồng/USD, tỷ giá trên thị trường tự do cũng
ghi nhận mức tăng tương tự. Tỷ giá được hỗ trợ mạnh bởi thặng dư thương mại
và dự trữ ngoại hối liên tục gia tăng trong thời gian qua. Cụ thể, xuất khẩu 10
tháng đầu năm 2020 của Việt Nam tăng 4,7% sv cùng kỳ, đạt 229,3 tỷ USD, trong
khi xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 0,6% sv cùng kỳ lên mức 210,6 tỷ USD, qua đó thặng
dư thương mại đạt mức 18,7 tỷ USD trong kỳ, tăng gấp đôi sv mức 9,3 tỷ của
cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, dự trữ ngoại hỗi của Việt Nam đã tăng lên mức
92 tỷ USD vào cuối tháng 8/2020, từ mức 80 tỷ USD hồi cuối năm 2019. Chúng
tôi dự báo tỷ giá sẽ duy trì ổn định ở mức hiện tại từ nay đến cuối năm 2020.
Hình 1: Tỷ giá VND/USD (từ đầu năm-nay)

Hình 2: Đồng NDT tăng 3,8% trong khi đồng VND giảm 0,2% sv
đồng USD trong 10 tháng đầu năm 2020

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Tổng cục Thống kê (TCTK)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TCTK

Hình 3: Xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng 4,7% trong 10T/2020
bất chấp thương mại toàn cầu suy giảm do đại dịch

Hình 4: Dự trữ ngoại hối tăng mạnh trong những năm gần đây
(2015-20)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Tổng cục Hải quan

Nguồn: NHNN, Tổng cục Hải quan, VNDIRECT RESEAERCH
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Tiền đồng có thể mạnh lên trong năm 2021
Chúng tôi nhận thấy nhiều yếu tố đang thúc đẩy tiền đồng mạnh lên trong thời
gian tới (như trong hình 5 dưới đây) và dự báo tỷ giá VND/USD biến động trong
biên độ hẹp +/- 0,5% trong năm 2021 (thay đổi từ dự báo cũ là đồng VND mất giá
0,5-1,5% sv đồng USD).
Hình 5: Những yếu tố tác động đến tỷ giá năm 2021
Ảnh hưởng

Mức độ tác động

Yếu tố cơ bản về vĩ mô
trong nước

- Chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh trong năm 2021, dựa trên sự hồi phục của hoạt
động công nghiệp chế biến chế tạo và sự tăng trưởng trở lại của nhu cầu tiêu dùng trong nước và trên
thế giới. Chúng tôi dự báo nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,1% sv cùng kỳ trong năm 2021F. Áp lực
lạm phát được dự báo giảm trong năm 2021. Những yếu tố đó sẽ hỗ trợ cho sự ổn định của tiền đồng.
- Chúng tôi dự báo cán cân thanh toán tiếp tục thặng dư trong năm 2021 trong bối cảnh thương mại quốc
tế phục hồi trong năm 2021. Bên cạnh đó thặng dư thương mại của Việt Nam sẽ tiếp tục được nới rộng,
dự trữ ngoại hối sẽ tiếp tục tăng lên. Những điều này sẽ củng cố sức mạnh của tiền đồng.

Tích cực

Cao

Chính sách tiền tệ nới
lỏng trên toàn cầu

Trong cuộc họp bàn về chính sách tiền tệ diễn ra hồi tháng 9/2020, FED đã thông báo sẽ giữ lãi suất điều
hành ở mức gần 0% cho đến ít nhất là năm 2023 và cho biết sẽ chấp nhận các giai đoạn có lạm phát cao
để tập trung vào hỗ trợ nền kinh tế và phục hồi thị trường lao động. Với chính sách duy trì nới lỏng tiền tệ
của FED, chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ vẫn tiếp tục suy yếu trong năm 2021.

Tích cực

Cao

Sự lên giá của đồng NDT

Chúng tôi dự báo đồng NDT tiếp tục mạnh lên trong năm 2021 dựa trên những yếu tố sau: (1) nền kinh tế
Trung Quốc tiếp tục phục hồi nhanh và tăng trưởng vượt trội so với các nền kinh tế phát triển trong năm
2021 và (2) thặng dư cán cân thanh toán tiếp tục được nới rộng. IMF dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ
tăng trưởng tới 8,2% sv cùng kỳ trong năm 2021F.

Tích cực

Cao

Mỹ đưa Việt Nam vào
danh sách theo dõi việc
"thao túng tiền tệ"

Hiện tại, Việt Nam đang vi phạm 3 tiêu chí của phía Mỹ và bị đưa vào danh sách theo dõi, đánh giá việc
"thao túng tiền tệ", bao gồm tiêu chí thặng dư thương mại với Mỹ hàng năm vượt 20 tỷ USD, (2) cán cân
thanh toán hàng năm thặng dư hơn 2% GDP và (3) quy mô mua ròng ngoại tệ hàng năm vượt 2% GDP.
Do vậy, NHNN Việt Nam sẽ có ít dư địa hơn trong việc "giảm giá đồng nội tệ" trong thời gian tới do chịu
áp lực bởi các cáo buộc của phía Mỹ.

Tích cực

Trung bình/thấp

Chính sách của NHNN

Trong bối cảnh áp lực lạm phá đang hạ nhiệt, NHNN sẽ tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ
trợ phục hồi nền kinh tế trong năm 2021. Mặc dù dư địa để cắt giảm lãi suất điều hành đã không còn
nhiều, chúng tôi cho rằng NHNN vẫn có thể tiếp tục nới lỏng tiền tệ thông qua các công cụ khác như sử
dụng các công cụ trên thị trường mở, mua ròng ngoại tệ, nới trần tăng trưởng tín dụng cho các ngân
hàng thương mại (NHTM) và giãn thời gian áp dụng các tiêu chỉ tài chính khắt khe hơn đối với các NHTM

Tiêu cực

Trung bình

Yếu tố

Lập luận

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Hình 6: Các tiêu chí phía Mỹ sử đụng để đưa một nước vào danh sách theo dõi việc
“thao túng tiền tệ” và số liệu thực tế của Việt Nam năm 2019
So sánh

Số liệu thực tế 2019

>20 tỷ USD

47 tỷ USD

Thặng dư cán cân thanh toán (% GDP)

>2% GDP

5,0% GDP

Mua ròng ngoại tệ (% GDP)

>2% GDP

Tiêu chí
Thặng dư thương mại với Mỹ

7,6% GDP
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Tiền đồng mạnh lên có tác động trái chiều đến nền
kinh tế
Chúng tôi nhận thấy triển vọng tiền đồng mạnh lên trong năm 2021 có một số tác
động tích cực đến nền kinh tế: (1) kích thích dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, (2)
giảm bớt gánh nặng thanh toán nợ nước ngoài, (3) giảm bớt mất cân bằng thương
mại giữa Mỹ và Việt Nam cũng như giảm nhẹ cáo buộc “thao túng tiền tệ” của
phía Mỹ nhắm vào Việt Nam thời gian qua.
Sụ bùng phát của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm chậm
lại dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam trong 10 tháng
đầu năm 2020. Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), trong 10 tháng đầu năm 2020,
giải ngân vốn FDI giảm 2,5% sv cùng kỳ xuống 15,8 tỷ USD, tổng vốn FDI đăng
ký giảm 19,4% sv cùng kỳ xuống 23,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước
ngoài còn bán ròng 560 triệu USD (cổ phiếu) trên thị trường chứng khoán Việt
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Nam trong 10 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng dòng vốn đầu
tư nước ngoài vào Việt Nam có thể gia tăng trong năm tới trong bối cảnh triển
vọng tăng trưởng toàn cầu tích cực hơn trong năm 2021 và Việt Nam vẫn duy trì
những lợi thế sau (1) triển vọng tăng trưởng khả quan trong năm 2021 (chúng tôi
dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 đạt 7,1%), (2) khả năng
phòng chống COVID-19 hiệu quả được thế giới công nhận và đánh giá cao, và
(3) xu hướng dịch chuyển đơn hàng và nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam
do chiến tranh thương mại cũng như do nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng
sau đại dịch COVI-19. Sự ổn định và tăng giá của tiền đồng có thể củng cố xu
hướng dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam trong thời gian tới.
Chúng tôi dự báo vốn FDI giải ngân trong năm 2021 có thể tăng 7% sv cùng kỳ.
Bên cạnh đó, khối ngoại có thể quay trở lại mua ròng trên thị trường chứng khoán
Việt Nam.
Sự biến động của tỷ giá có ảnh hưởng trực tiếp đến nợ công cũng như tình hình
quản lý nợ công mà cụ thể là nghĩa vụ trả nợ nước ngoài. Sự mạnh lên của tiền
đồng có thể làm giảm bớt gánh nặng thanh toán nợ nước ngoài cũng như giảm
chỉ tiêu nợ công/GDP. Cụ thể, tỷ lệ nợ nước ngoài/GDP được dự báo ở mức
47,9% vào cuối năm 2020. Bên cạnh đó, theo dự toán ngân sách nhà nước năm
2020, Việt Nam dự kiến dùng 5 tỷ USD để chi trả tiền lãi, nợ vay và vốn vay ưu
đãi ODA (tương đương khoảng 2% GDP danh nghĩa năm 2019).
Đồng VND mạnh lên cũng có thể làm giảm sự mất cân bằng thương mại giữa Mỹ
và Việt Nam, qua đó giảm nhẹ các cáo buộc của phía Mỹ đối với Việt Nam liên
quan đến “thao túng tiền tệ”. Trong 10 tháng đầu năm 2020, thặng dư thương mại
của Việt Nam với Mỹ đạt kỷ lục 50,7 tỷ USD, vượt qua mức thặng dư 47 tỷ USD
của cả năm 2019.
Hình 7: Vốn FDI giải ngân suy giảm trong 10 tháng đầu năm
2020 (lũy kế)

Hình 8: Khối ngoại bán ròng 560 triệu USD (cổ phiếu) trên thị
trường chứng khoán Việt Nam trong 10T/2020 (triệu USD)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Tổng cục Hải quan

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Ở khía cạnh tiêu cực, việc đồng VND mạnh lên có thể làm giảm sức cạnh tranh
của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản,
khoáng sản thô và hàng hóa chưa qua chế biến. Trên thực tế, những tác động
tiêu cực này có thể được giảm bớt nhờ sự tăng giá của đồng NDT trong thời gian
qua. Bên cạnh đó, sự mạnh lên của tiền đồng sẽ làm giá các mặt hàng nhập khẩu
trở nên hấp dẫn hơn, qua đó kích thích người tiêu dùng sử dụng các mặt hàng
nhập khẩu nhiều hơn và làm thu hẹp thặng dư thương mại. Tuy vậy, chúng tôi
cho rằng tác động của việc đồng VND tăng giá đến nhập khẩu là nhỏ trong bối
cảnh những đồng bản tệ của các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam như
đồng NDT, EUR, KWD (Hàn Quốc), TWD (Đài Loan) và JPY (Nhật Bản) cũng
đang tăng giá sv đồng USD. Do đó, chỉ những hàng hóa xuất khẩu từ một số
nước như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Malaysia mới được hưởng lợi từ xu hướng
tăng giá của đồng VND do đồng bản tệ của những nước này đang mất giá mạnh
sv đồng USD (hình 9).
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Hình 9: Biến động tỷ giá so với USD kể từ đầu năm của một số
đồng tiền của các nước là đối tác thương mại lớn của Việt Nam

Hình 10: Tỷ trọng nhập khẩu theo quốc gia trong năm 2019

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bloomberg

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đồng NDT tăng giá sẽ bù đắp những tác động tiêu
cực đối với xuất khẩu của Việt Nam do xu hướng
mạnh lên của tiền đồng
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, do đó biến động
của đồng NDT có tác động lớn tới triển vọng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Chúng
tôi dự báo đồng NDT có thể tăng 2,0-3,0% sv đồng USD trong năm 2021, trong
khi đồng VND mạnh lên với tốc độ chậm hơn. Do đó, chúng tôi cho rằng khả năng
cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam với hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc
vẫn được duy trì. Ở khía cạnh khác, sự mạnh lên của tiền đồng có thể làm suy
giảm khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam so với của Indonesa,
Thái Lan và Ấn Độ, trong bối cảnh đồng nội tệ của các quốc gia này đang mất giá.
Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tác động tích cực của việc đồng NĐT tăng giá đối
với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ lấn áp tác động tiêu cực của việc tiền
đồng mạnh lên trong năm 2021. Chúng tôi bình luận các tác động của việc đồng
NDT và đồng VND tăng giá lên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
trong hình 11.
Hình 11: Đánh giá tác động của đồng NDT và VND tăng giá đến triển vọng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam năm 2021.
Mặt hàng
Điện thoại và linh kiện

Giá trị XK (9T/2020)
(triệu USD)
36.788

Tỷ trọng XK
9T/2020 (%)

Thị trường xuất khẩu chính

18,2% EU, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc

Đối thủ chính

Ảnh hưởng

Mức độ ảnh
hưởng

Trung Quốc, Đài Loan

Tích cực

Trung bình

Trung bình

Máy tính và linh kiện điện tử

32.197

15,9%

Trung Quốc, Mỹ, EU

Trung Quốc, Thái Lan,
Malaysia

Dệt may

22.163

10,9%

Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc

Trung Quốc, Bangladesh,
Cambodia

Tích cực

Thấp

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng

18.191

9,0%

Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản,
Hàn Quốc

Trung Quốc

Tích cực

High

Giày dép

12.130

6,0%

Mỹ, EU

Trung Quốc, Indonesia

Tích cực

Low

Trung tính

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

8.490

4,2%

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc

Trung Quốc, Malaysia,
Indonesia

Phương tiện vận tải

6.379

3,1%

Nhật Bản, Mỹ, EU

Trung Quốc, Thái Lan,
Malaysia

Trung tính

Thủy sản

6.035

3,0% Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU

Trung Quốc, Ấn Độ,
Indonesia

Trung tính

Thép

3.654

1,8%

Trung Quốc, EU

EU, Đài Loan, Hàn Quốc

Tích cực

Cao

Sản phẩm nhựa

2.598

1,3%

Nhật Bản, Mỹ

Trung Quốc, EU

Tích cực

Trung bình

Rau, củ quả

2.491

1,2%

Trung Quốc

Thái Lan, Indonesia,
Malaysia

Tiêu cực

Trung bình

Gạo

2.448

1,2%

Philippines, Malaysia

Thái Lan, Ấn Độ, Cambodia

Tiêu cực

Trung bình

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH
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Hình 13: Tỷ trọng nhập khẩu theo quốc gia (năm 2019)

Hình 12: Giá trị xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực trong 9
tháng đầu năm 2020 (triệu USD)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Tổng cục Hải quan

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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