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Cập nhật vĩ mô  

GDP tăng trưởng mạnh hơn trong nửa cuối 2022 

Nền kinh tế Việt Nam phục hồi ấn tượng 

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), GDP của Việt Nam tăng 7,7% svck trong 
Q2/22, mức tăng trưởng Q2 mạnh nhất kể từ 2011. Sự phục hồi mạnh mẽ này 
đã khiến cho: (1) tiêu dùng trong nước phục hồi với tổng mức bán lẻ tăng 
11,7% svck trong 6T22, (2) kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh (+17,3% svck trong 
6T22) và giải ngân vốn FDI ổn định (+8,9% svck trong 6T22). 

Chúng tôi dự báo GDP sẽ tăng mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm 

Chúng tôi kỳ vọng GDP của Việt Nam sẽ tăng 7,8% svck trong 6 tháng cuối 
năm (so với -0,2% trong nửa cuối năm 2021), từ đó nâng tốc độ tăng trưởng 
cả năm 2022 lên 7,1% svck (+/- 0,3% điểm). Các động lực chính đến từ (1) 
mức nền thấp của Q3/21 khi GDP của Việt Nam giảm 6,0% svck, (2) các hoạt 
động dịch vụ, bao gồm giao thông công cộng, du lịch và giải trí phục hồi mạnh 
mẽ hơn, (3) các gói kích thích kinh tế mới (giảm 2% VAT, gói bù lãi suất bổ 
sung trị giá 40.000 tỷ đồng, giải ngân gói đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 
113.050 tỷ đồng, ...), (4) dòng vốn FDI phục hồi sau khi Chính phủ cho phép 
nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế. 

Lạm phát vẫn là mối lo ngại hàng đầu 

Dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm do (1) Chỉ số 
giá lương thực thực phẩm tăng trong bối cảnh giá thịt lợn tăng (2) Giá xăng 
dầu sẽ tiếp tục ở mức cao trong nửa cuối năm 2022, (3) Giá nguyên liệu đầu 
vào cao hơn kéo theo chi phí sản xuất hàng tiêu dùng tăng. Tuy nhiên, chúng 
tôi cho rằng Chính phủ có thể giữ CPI bình quân năm 2022 dưới 4,0% svck. 
Chính phủ đã thực hiện các giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát trong 
năm nay, bao gồm giảm thuế môi trường đối với xăng dầu và điều chỉnh giá 
dịch vụ công. Nhìn chung, chúng tôi duy trì dự báo CPI bình quân của Việt 
Nam năm 2022 ở mức 3,5% svck. 

Chính sách tiền tệ sẽ đi cùng với đẩy mạnh chính sách tài khóa hỗ trợ 

Chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ nỗ lực duy trì chính sách 
tiền tệ phù hợp, không vội vàng thắt chặt chính sách ngay lập tức để hỗ trợ phục 
hồi kinh tế và ổn định thị trường. Bất kỳ sự thắt chặt tiền tệ nào sẽ chỉ diễn ra 
vào cuối Q3/22 hoặc Q4/22, và mức tăng (nếu có) sẽ hạn chế, khoảng 0,25-
0,5%. Chúng tôi duy trì quan điểm rằng tăng trưởng tín dụng của Việt Nam vẫn 
giữ được đà tăng và đạt 14% svck vào năm 2022. Chúng tôi dự báo NHNN sẽ 
nâng trần tăng trưởng tín dụng đối với một số ngân hàng thương mại (NHTM) 
từ cuối Q3/22.  

  HÌnh 1: Dự báo GDP tăng trưởng 11% svck (+/-0.5% điểm) trong Q3/22  

 
                                                                                            Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 GDP tăng 7,7% svck trong Q2/22, mức tăng mạnh nhất của Q2 kể từ 2011. 

 Lạm phát của Việt nam tăng 3,4% svck vào T6/22 (sv 2,49% trong T5/22), 

sát với dự báo của chúng tôi. 

 Giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 7,1% svck (+/-0,3%). 
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KỲ VỌNG GDP TĂNG TRƯỞNG MẠNH HƠN TRONG NỬA CUỐI 2022 

Nền kinh tế Việt Nam phục hồi ấn tượng 

Theo số liệu của TCTK, GDP của Việt Nam tăng 7,7% svck trong Q2/22, mức 
tăng trưởng Q2 mạnh nhất kể từ năm 2011. Trong ba trụ cột chính của nền 
kinh tế, ngành công nghiệp và xây dựng tăng 8,9% svck, trong khi ngành dịch 
vụ và nông nghiệp tăng lần lượt 8,6% svck và 3,0% svck. 6T/22, nền kinh tế 
Việt Nam đã tăng trưởng 6,4% svck (sv + 5,6% trong 6T/21). 

Hình 2: Tiêu dùng trong nước phục hồi vững chắc trong 6T22   Hình 3: Tăng trưởng các nhóm ngành dịch vụ (%svck) 

 

  

 
   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 

Ngành dịch vụ tăng 6,6% svck trong 6T/22, cải thiện từ mức tăng trưởng 
4,0% trong 6T/21. Sự cải thiện mạnh mẽ đến từ:  

 Đầu tiên, cần đề cập đến sự phục hồi vững chắc của nhu cầu trong 
nước. Theo số liệu của TCTK, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch 
vụ tiêu dùng tăng 11,7% svck (so với +3,4% trong 6T/21). Nếu loại trừ 
yếu tố giá, chỉ tiêu này tăng 7,9% svck (6T/21 tăng 1,9%). Tốc độ tăng 
trưởng 6 tháng đầu năm 2022 gần như bắt kịp tốc độ tăng trưởng của 
thời kỳ trước đại dịch, cho thấy nhu cầu trong nước đang phục hồi khá 
vững chắc. Nhờ tiêu dùng nội địa phục hồi, phân ngành bán lẻ tăng 
trưởng 5,8% svck trong 6T/22 (so với +5,6% trong 6T/21). 

 Sự phục hồi ngoạn mục của du lịch là điểm nhấn ngành dịch vụ trong 
Q2/22. Theo Tổng cục Du lịch, tổng lượng khách du lịch nội địa trong 
6T/22 đạt 60,8 triệu lượt, gấp 1,9 lần so với 6T/21 và 1,3 lần so với 
mức trước đại dịch của 6T/19. Đặc biệt, lượng khách du lịch nội địa đã 
vượt kế hoạch của Chính phủ là 60 triệu lượt cho cả năm 2022 chỉ 
trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, Việt Nam đã đón hơn 601.982 lượt 
khách quốc tế trong 6T/22, tăng 582,2% svck nhưng vẫn chỉ tương 
đương 7% mức trước đại dịch của 6T/19 (theo số liệu TCTK). Tổng 
hợp lại, doanh thu từ du lịch đạt 265.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 
2022. Nhờ đó, các ngành liên quan đến du lịch ghi nhận tốc độ tăng 
trưởng cao trong 6T/22, bao gồm hoạt động lưu trú và ăn uống (tăng 
11,2% svck trong 6T/22 so với -5,0%. trong 6T/21), nghệ thuật, vui 
chơi giải trí (+ 8,1% svck trong 6T22 so với -5,2% trong 6T21). 

 Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch, hoạt động vận tải cũng 
khởi sắc trong 6T/22. Theo TCTK, hành khách vận chuyển trong 6 
tháng đầu năm ước tính đạt 1,9 tỷ lượt người (+6,2% svck) và lưu 
lượng hành khách đạt 86,2 tỷ lượt khách-km (+15,2% svck). Trong khi 
đó, lượng hàng hóa vận chuyển trong 6T/22 ước tính đạt 951,2 triệu 
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tấn (+8,6% svck) và lưu lượng hàng hóa đạt 199,9 tỷ tấn-km (+16,0% 
svck). Vì vậy, phân ngành vận tải và kho bãi đã tăng trưởng đáng kể 
8,1% svck trong 6T/22 (sv mức -0,4% của 6T/21).  

Ngành công nghiệp và xây dựng tăng 7,7% svck trong 6T/22, thấp hơn 
mức tăng 8,4% svck trong 6 tháng đầu năm 2021. Sự gián đoạn chuỗi cung 
ứng toàn cầu trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine là trở ngại chính cho sự 
phục hồi của phân ngành chế biến chế tạo trong nửa đầu năm 2022. Phân 
ngành này tăng 9,7% svck trong 6T/22, thấp hơn mức 11,4% svck của 6T/21. 
Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng của phân ngành xây dựng giảm xuống 3,7% svck 
trong 6T/22 từ 5,6% svck trong 6T/21, do biên lợi nhuận của các công ty xây 
dựng bị thu hẹp vì giá vật liệu xây dựng tăng. Mặt tích cực là phân ngành khai 
khoáng ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn trong 6T/22 lên 2,3% svck (so với 
-6,6% svck của 6T/21), nhờ giá dầu thô và các khoáng sản khác tăng trong 6 
tháng đầu năm 2022. 

Hình 4: Tăng trưởng của các phân ngành thuộc ngành Công nghiệp và Xây dựng 

 
                                                                                              Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TCTK 

 

Hình 5: PMI duy trì ở mức cao trong tháng 6 năm 2022 

   

Hình 6: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) theo phân ngành 

 

  

 
Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,8% svck trong 6T/22, thấp hơn 
mức tăng 3,8% trong 6T/21. Cụ thể, cả hai ngành nông nghiệp và thủy sản đều 
ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn lần lượt là 2,3% và 4,0% trong 6T/22 do 
giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh khiến người nuôi e ngại trong việc tái đàn và 
mở rộng vùng nuôi. Trong khi đó, phân ngành lâm nghiệp duy trì mức tăng 
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trưởng cao 5,0% svck trong 6T/22 (so với 4,0% trong 6T21) nhờ nhu cầu xuất 
khẩu cao.  

Hình 7: Tăng trưởng của các phân ngành (% svck)   Hình 8: Sản lượng các sản phẩm từ chăn nuôi  

 

  

 

   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 

Nâng cao niềm tin về triển vọng kinh doanh trong Q3/22 

Nền kinh tế tư nhân đã chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ trong 6T/22:  

 Số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 
tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, cả nước có 76.233 doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới (+13,6% svck). Ngoài ra, có 40.667 
doanh nghiệp hoạt động trở lại (+55,6% svck), nâng tổng số doanh 
nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp hoạt động lại trong 6T/22 lên 
116.900 doanh nghiệp (+25,4% svck). 

 Vốn đầu tư tư nhân tăng vững chắc. Vốn đầu tư của khu vực kinh tế 
tư nhân đạt 415,9 nghìn tỷ đồng trong Q2/22, chiếm 56,3% tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn 
mức tăng 9,2% trong Q1/22). Trong 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư của 
khu vực kinh tế tư nhân đạt 739,3 nghìn tỷ đồng (+9,9% svck). 

Hình 9: Số doanh nghiệp đăng ký mới và doanh nghiệp tái hoạt 

động trong 6T/22  
  Hình 10: Nguồn vốn đầu tư tư nhân tăng vững chắc 

 

  

 
   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 
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Các doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh trong 
Q3/22: Một cuộc khảo sát về triển vọng kinh doanh của TCTK cho thấy có tới 
85,0% doanh nghiệp được khảo sát cho rằng triển vọng kinh doanh trong 
Q3/22 sẽ bằng hoặc tốt hơn so với quý trước, trong khi chỉ có 15% cho rằng 
tình hình khó khăn hơn so với Q2/22. Những số liệu này tốt hơn thống kê trong 
Q2/22 khi chỉ có 78,4% doanh nghiệp cho rằng kết quả kinh doanh Q2/22 bằng 
hoặc tốt hơn so với quý trước, trong khi 21,6% doanh nghiệp cho rằng môi 
trường kinh doanh Q2/22 khó khăn hơn quý trước. 

 

Sức mạnh nội tại là bệ đỡ giúp nền kinh tế Việt Nam vượt qua những 

thách từ bên ngoài trong nửa cuối năm 2022 

Hình 11: Dự báo kinh tế vĩ mô trong 2022-23 

 
                                                           Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TCTK, NHNN, Bộ Tài chính 

 

Chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 11,0% svck (+/-
0,5%) trong Q3/22. Mức tăng trưởng cao này là do các yếu tố sau: 

 Mức nền thấp trong Q3/21 với GDP của Việt Nam giảm 6,0% svck. Do tác 
động của giãn cách xã hội, ngành dịch vụ và ngành công nghiệp & xây 
dựng giảm lần lượt 8,6% svck và 5,5% svck trong Q3/21. 

 Ngành dịch vụ sẽ là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế nhờ (1) 
Du lịch trong nước tiếp tục phát triển mạnh, (2) Nhu cầu trong nước phục 
hồi nhờ thu nhập của người dân cao hơn và VAT giảm 2% (kéo dài đến 
hết năm 2022). 

 Chính phủ thúc đẩy các gói hỗ trợ kinh tế bao gồm gói bù lãi suất bổ sung 
40.000 tỷ đồng, giải ngân gói đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 113.050 
tỷ đồng. Đầu tiên, chúng tôi cho rằng giải ngân vốn đầu tư công sẽ thuận 
lợi hơn trong 6 tháng cuối năm do giá một số vật liệu xây dựng như sắt 
thép đã hạ nhiệt trong thời gian gần đây. Yếu tố này sẽ giúp cải thiện biên 
lợi nhuận cho các nhà thầu xây dựng, từ đó đẩy nhanh tiến độ các dự án 
đầu tư công. Thứ hai, việc triển khai gói bù lãi suất sẽ giúp doanh nghiệp 
tiết kiệm một phần chi phí tài chính, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và 
mở rộng hoạt động kinh doanh trong những quý tới.. 

Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2022 là 
7,1% (+/- 0,3%). Nhìn chung, Việt Nam vẫn sẽ là một trong những quốc gia 
phát triển nhanh nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2022. 

Chúng tôi đưa ra các dự báo vĩ mô cho năm 2023 bao gồm tăng trưởng GDP 
của Việt Nam trong năm 2023 có thể chậm lại một chút xuống còn 6,9% svck. 
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Triển vọng tăng trưởng thấp hơn là do: (1) các đối tác thương mại lớn của Việt 
Nam như Mỹ và châu Âu tăng trưởng kinh tế chậm lại, có thể làm giảm triển 
vọng xuất khẩu của Việt Nam; (2) lạm phát cao hơn có thể ảnh hưởng đến sự 
phục hồi của tiêu dùng trong nước; (3) lãi suất tăng làm tăng chi phí và ảnh 
hưởng đến kế hoạch mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn 
có những yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 như 
nguồn vốn đầu tư công dồi dào, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vững 
chắc và lượng khách du lịch quốc tế trên đà phục hồi mạnh mẽ.  

Lạm phát có khả năng vẫn ở mức cao trong nửa đầu năm 2023 trước khi hạ 
nhiệt vào nửa cuối năm sau. Chúng tôi dự báo lạm phát trung bình năm 2023 
ở mức 3,7%, cao hơn một chút so với dự báo lạm phát trung bình năm 2022 
là 3,5%. Đặc biệt, việc tăng giá của nhóm ngành lương thực, thực phẩm sẽ là 
tác nhân chính đẩy lạm phát lên mức cao trong năm 2023. 

Năm 2023, chính sách tiền tệ có thể chuyển từ “hỗ trợ phục hồi kinh tế” sang 
“bình thường hóa”, theo đó NHNN có thể tăng lãi suất điều hành để kiềm chế 
lạm phát và ổn định tỷ giá hối đoái. Chúng tôi kỳ vọng lãi suất tái cấp vốn sẽ 
đạt 5,0% vào năm 2023 (tăng 50 điểm cơ bản so với cuối năm 2022 và tăng 
100 điểm cơ bản so với mức hiện tại). Lãi suất huy động sẽ duy trì xu hướng 
tăng vào năm 2023 (với mức tăng bình quân khoảng 50 điểm cơ bản). Lãi suất 
huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại có thể dao động 
bình quân ở mức 6,5-6,6% vào cuối năm 2023. Về tỷ giá hối đoái, chúng tôi kỳ 
vọng VND sẽ tăng giá so với USD trong năm 2023 do (1) lãi suất USD tăng 
chậm lại, (2) lãi suất VND tăng, (3) bộ đệm vững chắc từ thặng dư thương mại 
và cán cân thanh toàn. 

 

Tăng trưởng xuất khẩu có thể hạ nhiệt do nhu cầu của thế giới chậm lại 

và đứt gãy chuỗi cung ứng 

Hình 12: Xuất-nhập khẩu tăng trưởng ổn định trong T6/22    Hình 13: Danh sách các mặt hàng xuất khẩu có tốc độ tăng 

trưởng mạnh nhất trong Q2/22  

 

  

 
   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 

Theo TCTK, giá trị xuất khẩu tăng 20,9% svck (+8,5% so với quý trước) lên 
khoảng 96,8 tỷ USD trong Q2/22. Tốc độ tăng trưởng được cải thiện đáng kể 
từ mức tăng 13,5% svck trong Q1/22. Tất cả các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng dương trong Q2/22, bao gồm 
điện thoại và linh kiện (+28,3% svck), hàng điện tử và máy tính (+16,0% svck), 
máy móc thiết bị (+41,6% svck), dệt may (+22,7% svck), giày dép (+18,6% 
svck), gỗ và sản phẩm từ gỗ (+2,8% svck), ô tô (+5,8% svck), thủy sản (+35,4% 
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svck), thép (+13,5% svck) và sản phẩm hóa chất (+26,7% svck). Trong 6T22, 
giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng lên 185,9 tỷ USD (+17,3% svck). 

Tuy nhiên, sự thắt chặt của điều kiện tài chính toàn cầu cộng với đứt gãy chuỗi 
cung ứng sẽ làm giảm triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, dẫn đến 
nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thấp hơn trong nửa cuối 
năm 2022. Hầu hết các tổ chức nghiên cứu đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu 0,5-0,9 điểm % cho năm 2022 do hậu quả kinh tế của cuộc khủng 
hoảng Nga-Ukraine và các điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt. Cụ thể, căng 
thẳng Nga-Ukraine kéo dài hơn dự kiến, giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại Trung 
Quốc gây thêm lo ngại về tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng và làm tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu chậm lại. Điều đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất 
khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam, như trường hợp của Samsung, đã phải 
điều chỉnh kế hoạch sản lượng trong năm nay. Do đó, chúng tôi dự báo tăng 
trưởng xuất khẩu sẽ chậm lại trong nửa cuối năm 2022 và đạt 14% cho cả năm 
2022.  

Hình 14: Tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn dự kiến sẽ chậm lại 

trong năm 2022 (Đơn vị: %) 
  Hình 15: Dự báo thương mại toàn cầu  

 

  

 
   Nguồn: IMF, WB, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: WTO, VNDIRECT RESEARCH 

 

Đối với nhập khẩu, chi tiêu nhập khẩu của Việt Nam đạt 97,6 tỷ USD trong 
Q2/22 (+11,3% so với quý trước, +15,7% svck). Hoạt động nhập khẩu vẫn 
mạnh mẽ do sự mở rộng vững chắc của lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam đã thúc 
đẩy nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thô và sản phẩm đầu vào, trong khi nhu 
cầu tiêu dùng nội địa phục hồi đã thúc đẩy nhập khẩu hàng tiêu dùng. 

Trong số các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam, các mặt hàng có tốc độ tăng 
nhập khẩu mạnh nhất trong Q2/22 bao gồm than đá (+148,2% svck), khí hóa 
lỏng (+132,5% svck), sản phẩm dầu mỏ (+109,1% svck), rau quả (+43,9% 
svck), sản phẩm kim loại cơ bản khác (+40,1% svck), hóa chất (+33,2% svck), 
cao su (+33,0% svck) và thủy sản (+31,4% svck).  

Về cán cân thương mại, Việt Nam nhập siêu 0,8 tỷ USD trong Q2/22. Trong 6 
tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 0,7 tỷ USD, con số này đã được cải thiện 
so với mức nhập siêu 1,9 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021. Cho cả năm 
2022, chúng tôi kỳ vọng cán cân thương mại của Việt Nam đạt 7,2 tỷ USD, cải 
thiện so với cán cân thương mại của năm ngoái là 3,3 tỷ USD. 

 

Chúng tôi kỳ vọng dòng vốn FDI sẽ mạnh hơn trong nửa cuối năm 2022  

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKHDT), vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 
5,6 tỷ USD (+9,7% svck) trong Q2/22, nâng vốn thực hiện của các dự án FDI 
trong 6T22 lên 10,1 tỷ USD, tăng 8,9% svck (so với mức tăng 6,8% trong 
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6T21). Mặt khác, vốn đăng ký của các dự án FDI vẫn ở mức thấp 5,1 tỷ USD 
(-0,4% svck) trong Q2/22. Trong 6T22, vốn đăng ký của các dự án FDI giảm 
8,1% svck xuống 14,0 tỷ USD.   

Hình 16: Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài   Hình 17: Danh sách các dự án FDI lớn trong 6T/22  

 

  

 

   Nguồn: TCTK, Bộ KHĐT, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: TCTK, Bộ KHDT, VNDIRECT RESEARCH 

 

Cụ thể hơn, 752 (-6,5% svck) dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng kí 
đầu tư trong 6T22 với tổng vốn đăng ký đạt 4,9 tỷ USD, giảm 48,2% svck; 487 
(+5,9% svck) lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 
tăng thêm là 6,8 tỷ USD, tăng 65,6% svck. Bên cạnh đó, có 1.707 (-8% svck) 
lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 
đạt 2,3 tỷ USD, tăng 41,4% svck.  

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký giảm trong nửa đầu năm 
2022 chủ yếu do cùng kỳ năm trước ghi nhận một dự án quy mô rất lớn là Nhà 
máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Long An I, II trị giá 3,1 tỷ USD và nhà 
máy nhiệt điện Ô Môn II trị giá 1,3 tỷ USD. Trong khi đó, dự án FDI đăng ký 
lớn nhất trong nửa cuối năm 2022 là nhà máy sản xuất đồ chơi Lego, trị giá 
1,3 tỷ USD.  

Chúng tôi kỳ vọng tổng vốn FDI đăng ký sẽ phục hồi trong các quý tiếp theo 
khi Việt Nam đẩy nhanh tốc độ mở cửa kinh tế và nhiều đường bay quốc tế 
được nối lại hoạt động. Ngoài ra, Việt Nam vẫn được hưởng lợi từ các công ty 
đa quốc gia nước ngoài theo đuổi chiến lược ‘Trung Quốc + 1’ và đa dạng hóa 
vào Việt Nam do chi phí lao động cạnh tranh, gần Trung Quốc và ổn định chính 
trị. Một số hãng công nghệ lớn nhất thế giới có ý định chuyển một phần dây 
chuyền sản xuất sang Việt Nam trong thời gian tới. Ví dụ, APPLE đang có kế 
hoạch sản xuất IPhone và IPad tại Việt Nam. Trong khi đó, hai ông lớn công 
nghệ Trung Quốc là XIAOMI và OPPO cũng có ý định đặt hoạt động sản xuất 
tại Việt Nam. Chúng tôi giữ nguyên dự báo từ đầu năm nay rằng tổng vốn FDI 
đăng ký và vốn FDI thực hiện vào năm 2022 sẽ tăng trưởng lần lượt 10% svck 
và 9% svck so với năm ngoái. Cần lưu ý, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) vào Việt Nam giảm mạnh trong Q3/21 do nhiều tỉnh, thành phố trên cả 
nước phải phong tỏa để khống chế đợt đại dịch COVID-19 lần thứ tư. 

 

Đầu tư công có thể tăng tốc trong nửa cuối năm 2022 

Theo TCTK, vốn nhà nước thực hiện (đầu tư công) trong Q2/22 tăng 10,0% 
svck (+52,6% so với quý trước) lên 116,1 nghìn tỷ đồng (so với mức tăng 
10,3% svck trong năm 2021). Trong 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư công thực 
hiện tăng 10,1% svck đạt 192,2 nghìn tỷ đồng (thấp hơn mức tăng 11,9% svck 
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trong 6T21), tương đương 35,3% kế hoạch cả năm (cùng kỳ năm ngoái bằng 
34,8% mục tiêu năm 2021).  

Chúng tôi kỳ vọng việc triển khai đầu tư công sẽ tăng tốc trong những tháng 
tới do gói đầu tư cơ sở hạ tầng trong gói kích thích kinh tế mới, trị giá khoảng 
113.050 tỷ đồng, được giải ngân từ T4/22. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính đã ký Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 2 tháng 5 thành lập sáu đoàn 
kiểm tra để giải quyết các vướng mắc liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công. 
Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh có tỷ lệ 
giải ngân vốn đầu tư công dưới mức bình quân chung của cả nước. Sau đó, 
đoàn kiểm tra sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các giải pháp cụ 
thể để đẩy nhanh đầu tư công trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành 
quá trình thẩm tra.  

Ngoài ra, việc thực hiện đầu tư công có thể được thúc đẩy khi giá của một số 
vật liệu xây dựng đã bắt đầu giảm như sắt thép. Cụ thể, sau khi đạt đỉnh vào 
tháng 4, giá thép trong nước đã giảm 11,7% so với cuối Q1 (-2,0% svck) và 
chỉ cao hơn khoảng 2,7% so với hồi đầu năm 2022. Yếu tố này sẽ giúp cải 
thiện biên lợi nhuận của các nhà thầu xây dựng, từ đó đẩy nhanh tiến độ các 
dự án đầu tư công.   

Chúng tôi giữ nguyên dự báo tổng vốn nhà nước thực hiện năm 2022 sẽ tăng 
20-30% so với thực tế thực hiện năm 2021, do tăng trưởng trong nửa cuối năm 
2022 có thể tăng cao so với mức nền thấp của cùng kỳ năm 2021. Lưu ý rằng, 
đầu tư công tăng trưởng âm trong sáu tháng cuối năm 2021 do đợt bùng phát 
dịch COVID-19 lần thứ 4 làm giãn cách xã hội diện rộng cũng như ảnh hưởng 
của việc giá vật liệu xây dựng tăng cao. 

Hình 18: Vốn đầu tư công thực hiện tăng 10,1% svck trong 6 tháng đầu năm 2022 

 
                                                           Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TCTK, NHNN, Bộ Tài Chính 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ba.N/Downloads/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

VNDIRECT Research 

www.vndirect.com.vn  10 

Hình 19: Tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm giai đoạn 2021-2026 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

NHNN không còn nhiều dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền 

kinh tế 

Thêm nhiều đợt tăng lãi suất của FED trong nửa cuối năm 2022 

Tại cuộc họp gần đây nhất được tổ chức vào ngày 14-15/6/2022, Ủy ban Thị 
trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu tăng lãi suất điều hành của Fed 
thêm 75 điểm cơ bản lên khoảng mục tiêu 1,5%-1,75%. Quyết định tăng lãi 
suất điều hành thêm 0,75% đánh dấu mức tăng mạnh nhất được đưa ra trong 
một cuộc họp kể từ T11/94. Về lộ trình tăng lãi suất điều hành, các thành viên 
FOMC dự báo lãi suất điều hành có thể tăng lên 3,1-3,6% vào cuối năm 2022 
và tới 3,6-4,1% vào năm 2023. 

Các quan chức của Fed cũng đồng ý giảm quy mô bảng cân đối kế toán của 
mình từ T6/22, bắt đầu với 47,5 tỷ USD mỗi tháng (30 tỷ USD trái phiếu Kho 
bạc Mỹ và 17,5 tỉ USD chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp), sau 3 tháng sẽ 
là 95 tỷ USD mỗi tháng (60 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ và 35 tỷ USD chứng 
khoán đảm bảo bằng thế chấp). Theo kế hoạch trên, Fed có thể thu hẹp quy 
mô bảng cân đối kế toán của mình khoảng 427,5 tỷ USD trong nửa cuối năm 
2022. Mức giảm này tương đối nhỏ (chỉ chiếm 5% quy mô bảng cân đối kế 
toán của Fed hiện tại), do đó, tác động đến tính thanh khoản của thị trường tài 
chính toàn cầu là không lớn. 

Hình 20: Xác suất các lãi suất mục tiêu tại cuộc họp FED ngày 

14/12/2022 (%) 
  Hình 21: Fed tuyên bố bắt đầu giảm quy mô bảng cân đối kế toán 

vào T6/22 

 

  

 

   Nguồn: CME Group, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 
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NHNN không còn nhiều dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền 
kinh tế 

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ nỗ lực duy trì chính 
sách tiền tệ “phù hợp”, không vội vàng thắt chặt chính sách ngay lập tức để hỗ 
trợ phục hồi kinh tế và ổn định thị trường tài chính vì: (1) Mặc dù áp lực lạm 
phát dự kiến sẽ gia tăng trong các tháng tới, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 
nửa đầu năm 2022 ở mức 2,4% svck, vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu của 
Chính phủ là 4% svck; (2) NHNN vẫn ưu tiên mục tiêu duy trì lãi suất cho vay 
thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi. Mọi thắt chặt tiền tệ sẽ 
chỉ diễn ra vào cuối quý 3/22 hoặc quý 4/22 và mức tăng (nếu có) sẽ hạn chế, 
khoảng 0,25-0,5%. 

Theo số liệu của NHNN, đến 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 11,4 
triệu tỷ đồng, tăng 9,35% svck (cùng kỳ năm trước tăng 6,47% so với cùng kỳ). 
Chúng tôi duy trì quan điểm rằng tăng trưởng tín dụng của Việt Nam duy trì ở 
mức cao khoảng 14% svck vào năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng NHNN sẽ nâng 
"trần" tăng trưởng tín dụng đối với một số ngân hàng thương mại từ cuối Q3/22. 
Dòng vốn tín dụng sẽ được ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đặc biệt 
là các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm như công nghiệp, xuất nhập khẩu, nông, 
lâm, thủy sản. Ngoài ra, NHNN sẽ kiểm soát kỹ lưỡng dòng vốn tín dụng vào 
các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán và các dự án BOT (Xây 
dựng-Kinh doanh-Chuyển giao). 

Về lãi suất cho vay, NHNN đang triển khai gói bù lãi suất với tổng quy mô 
43.000 tỷ đồng. NHNN đưa ra mức lãi suất cho vay chỉ 3-4%/năm đối với các 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch COVID-19, bao gồm (1) doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, (2) doanh nghiệp tham gia một số của các dự án trọng 
điểm quốc gia, và (3) kinh doanh trong một số ngành nhất định (du lịch, hàng 
không, giao thông vận tải). Chúng tôi kỳ vọng rằng gói bù lãi suất có thể giúp 
giảm lãi suất cho vay trung bình 20-40 điểm cơ bản vào năm 2022. Tuy nhiên, 
tác động thực tế của gói bù lãi suất đối với doanh nghiệp và nền kinh tế có thể 
giảm bớt nếu các ngân hàng thương mại tăng lãi suất cho vay đối với các 
khoản vay thông thường khác để bù đắp việc tăng lãi suất huy động. 

Chúng tôi dự báo đà tăng của lãi suất huy động sẽ tăng tốc trở lại trong 
Q4/22 

Hình 22: Lãi suất điều hành không thay đổi kể từ Q4/20 (%)   Hình 23: Tăng trưởng tín dụng so với tăng trưởng tiền gửi  

 

  

 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: NHNN, VNDIRECT RESEARCH 

 

Tính tới ngày 1/7/2022, lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng của các ngân hàng 
quốc doanh không đổi so với mức cuối năm 2021 (tham khảo Hình 25) trong 
khi lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng nhích tăng 4 điểm cơ bản. Đối với các 
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ngân hàng tư nhân, lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng và kỳ hạn 12 tháng lần 
lượt tăng 27 điểm cơ bản và 26 điểm cơ bản so với mức cuối năm 2021. 

Chúng tôi kỳ vọng đà tăng lãi suất huy động sẽ chậm lại trong Q3/22 do nhu 
cầu vốn thấp bời nhiều ngân hàng đã tạm hết dư địa để tăng trưởng tín dụng. 
Tuy nhiên, lãi suất huy động có thể tăng trở lại trong Q4/22 sau khi Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng 
thương mại. 

Chúng tôi kỳ vọng lãi suất huy động sẽ tăng 30-50 điểm cơ bản trong nửa cuối 
năm 2022. Chúng tôi cho rằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân 
hàng thương mại có thể tăng lên 6,0-6,2%/năm vào cuối năm 2022 (hiện là 
5,7%/năm), vẫn thấp hơn so với mức trước đại dịch là 7,0%/năm. 

Hình 24: Lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp trong tháng 6/2022 

(%)  
  Hình 25: Lãi suất huy động tăng nhẹ 4-7 điểm cơ bản trong T6/22 

 

  

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH 

 

Lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu 

Lạm phát của Việt Nam đã tăng lên 3,4% svck vào tháng 6 năm 2022 (so với 
1,9% trong Q1/22 và 2,4% vào T3/22), chủ yếu là do sự gia tăng của chỉ số giá 
tiêu dùng nhóm giao thông vận tải (+21,1% svck) do giá xăng dầu tăng trong 
bối cảnh căng thẳng địa chính trị Ukraine-Nga. Trong khi đó, chỉ số giá lương 
thực, thực phẩm tăng 2,3% svck vào tháng 6/2022, mức tăng cao nhất kể từ 
tháng 2/2021 do giá thịt lợn phục hồi. Trong Q2/22, CPI của Việt Nam trung 
bình ở mức 2,4%, phù hợp với dự báo của chúng tôi. 

Chúng tôi nhận thấy rủi ro lạm phát gia tăng trong nửa cuối năm 2022 do các 
nguyên nhân sau:  

 Chỉ số giá lương thực, thực phẩm có thể tăng tốc trong 6 tháng cuối năm: 

Nhu cầu tiêu dùng phục hồi cùng với chi phí đầu vào tăng cao đã đẩy giá 

thịt lợn, thịt gà và rau quả tăng cao trong thời gian gần đây. Cụ thể, giá heo 

tại miền Bắc hiện giao dịch ở mức 63.000-70.000 đồng/kg vào ngày 

12/7/2022, cao hơn 5-10% so với trung bình T6/22. Chúng tôi kỳ vọng giá 

thịt lợn sẽ duy trì xu hướng tăng trong những quý tới do (1) nhu cầu trong 

nước phục hồi, (2) chi phí vận chuyển cao hơn và (3) thương mại tiểu 

ngạch gia tăng. Cần lưu ý rằng, giá thịt lợn hơi tại Trung Quốc đang giao 

dịch cao hơn giá tại Việt Nam từ 20 - 30%. 

 Giá nhiên liệu tăng gây áp lực lên chi phí vận tải và logistic. Chúng tôi cho 

rằng giá xăng dầu toàn cầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và không thể sớm 

hạ nhiệt do xung đột Nga-Ukraine đang kéo dài. Giá xăng dầu tăng cao 

khiến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa và vận tải hành khách 

phải tăng giá cước trong thời gian tới để bù đắp chi phí. 
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 Giá nguyên vật liệu cao kéo chi phí sản xuất hàng tiêu dùng trong nước 

tăng. Do nhu cầu tiêu dùng sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm 2022, 

các công ty sản xuất có thể tăng giá bán để bù đắp chi phí đầu vào, điều 

không thực hiện được trong quý trước do nhu cầu tiêu dùng thấp. 

Do đó, chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ tăng trong những tháng tới và dự báo 

CPI trong 6 tháng cuối năm sẽ bình quân ở mức 4,5% svck (so với 2,4% svck 

trong 6 tháng đầu năm). Chúng tôi tin rằng Chính phủ có thể kiểm soát được 

lạm phát để đáp ứng mục tiêu của Quốc hội là giữ CPI bình quân năm 2022 

dưới 4,0% svck. Chính phủ đã thực hiện các giải pháp hiệu quả để kiềm chế 

lạm phát trong năm nay, bao gồm giảm thuế môi trường đối với xăng dầu để 

hạ giá xăng dầu trong nước và điều chỉnh giá dịch vụ công như học phí. Chính 

phủ đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục giảm suất đối với mặt hàng xăng dầu nếu 

giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhằm kiểm soát lạm phát. Nhìn chung, chúng tôi 

duy trì dự báo CPI bình quân của Việt Nam năm 2022 ở mức 3,5% svck. 

Hình 26: Lạm phát tăng 3,4% so với cùng kỳ vào tháng 6 năm 

2022 
  Hình 27: Chỉ số giá giao thông tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu 

thô tăng  

 

  

 
   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 

Xu hướng tăng của tỷ giá USD/VND sẽ chậm lại vào nửa cuối năm 2022 

Đồng USD mạnh gây áp lực lên tỷ giá hối đoái của Việt Nam. Vào ngày 
12/07/2022, chỉ số Đô la (đo sức mạnh của đồng USD so với rổ tiền tệ) đạt 
108,5 điểm, mức cao nhất trong 20 năm. Đồng USD mạnh lên kéo tỷ giá 
USD/VND trên thị trường liên ngân hàng tăng khoảng 2,4% kể từ đầu năm (+ 
0,4% sv đầu tháng). Trong khi đó, tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Trung ương 
Việt Nam quy định đối với USD/VND đứng ở mức 23.183, nhích 0,3% so với 
đầu tháng (+0,2% so với đầu năm) trong khi tỷ giá USD/VND trên thị trường tự 
do cũng nhích 0,8% so với tháng trước (+2,6% sv đầu năm). 

Tuy nhiên, so với các đồng tiền trong khu vực, tiền đồng vẫn là một trong những 
đồng tiền ổn định nhất. Kể từ đầu năm 2022, hầu hết các đồng tiền trong khu 
vực đã giảm hơn 5% so với USD, bao gồm Peso Philippines (-10,6% so với 
USD), Baht Thái (-9,2% so với USD), Ringgit Malaysia (-5,1% so với USD), 
Nhân dân tệ của Trung Quốc (-5,9% so với USD) và Rupiah Indonesia (-5,1% 
so với USD). 

Chúng tôi nhận thấy có một số yếu tố hỗ trợ tiền Đồng trong nửa cuối năm 
2022, bao gồm: dòng vốn FDI mạnh hơn, thặng dư thương mại cải thiện (dự 
báo đạt khoảng 7,2 tỷ USD vào năm 2022), thặng dư cán cân thanh toán, dự 
trữ ngoại hối cao (tương đương 3,5-4,0 tháng nhập khẩu). Do đó, chúng tôi kỳ 
vọng xu hướng tăng của USD/VND sẽ chậm lại trong nửa cuối năm 2022. 
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Chúng tôi dự báo tỷ giá USD/VND sẽ duy trì trong khoảng 22.900-23.300 vào 
cuối năm 2022, tương ứng mức tăng không quá 2%. so với cuối năm 2021. 

Hình 28: Chỉ số Dollar đạt mức cao nhất trong 20 năm   Hình 29: Đồng Việt Nam vượt trội hơn các đồng tiền trong khu vực 

trong tháng 4 (% so với đầu năm) 

 

  

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

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

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 
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