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GÓC NHÌN: LIỆU GÓI KÍCH THÍCH ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA TRUNG 
QUỐC SẼ VỰC DẬY HPG? 

 
 
 

 
 

 
 

Gói chi tiêu công cho cơ sở hạ tầng tiếp theo của Trung Quốc 

sắp được triển khai. 

Trong những báo cáo trước, tôi đã đề cập đến việc gói kích thích đầu 
tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc sẽ được triển khai do việc cắt giảm 
tỷ lệ dự trữ bắt buộc trước đó không hiệu quả trong bối cảnh chính 
phủ cần thúc đẩy nền kinh tế đang suy giảm. Tôi đã nhấn mạnh điều 
này một lần nữa trong báo cáo tuần trước về việc giá thép có thể tăng 
lên khi gói đầu tư cơ sở hạ tầng bắt đầu triển khai và do đó sẽ ảnh 
hưởng đến định giá của HPG, khi cổ phiếu này gần đây có diễn biến 
khá tương đồng với xu hướng giá thép ở Trung Quốc. 

Nếu bạn để ý những tin tức gần đây về Trung Quốc thì giả thiết chính 
phủ nước này sắp đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng sắp thành hiện 
thực. Nhìn vào số liệu mới nhất của Trung Quốc – điều bất ngờ là mặc 
dù xuất khẩu giảm mạnh (như dự báo, do chiến tranh thương mại), 
tăng trưởng nhập khẩu lại giảm với tốc độ gấp 10 lần so với tăng 
trưởng xuất khẩu. Đây là một thước đo thực tế cho tốc độ giảm cầu 
của nền kinh tế Trung Quốc. Sự khác biệt này có thể là do việc xuất 
khẩu sang Mỹ tăng mạnh phục vụ cho nhu cầu tích trữ trước thời điểm 
tăng thuế áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc (dự kiến ban đầu 
vào tháng 1/2019 trước khi có thỏa thuận tạm hoãn gần đây sau nhiều 
cuộc đàm phán thương mại) – vì vậy, nếu xuất khẩu hàng hóa thành 
phẩm tăng nhanh nhưng các đơn hàng mới vẫn bị áp thuế thì nhập 
khẩu hàng hóa trung gian và nguyên liệu (chiếm tỷ trọng lớn trong 
hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc) để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sẽ 
giảm ngay cả khi xuất khẩu vẫn duy trì. Nhưng theo tôi, đây chỉ là một 
phần nguyên nhân – khoảng cách lớn giữa tăng trưởng nhập khẩu và 
xuất khẩu (được thể hiện trong mức thặng dư thương mại cao của 
Trung Quốc) cho thấy sự sụt giảm về nhu cầu trong nước. 

  
Gói kích thích đầu tư cơ sở hạ tầng là điều cần thiết vì chính sách tiền 
tệ không phù hợp với Trung Quốc (lãi suất đã ở mức thấp và việc ổn 
định đồng nội tệ là ưu tiên hàng đầu) và chính sách tài khóa cổ điển 
dưới dạng cắt giảm thuế sẽ khó cải thiện tình hình do thuế ròng của 
Trung Quốc không đủ lớn – nếu hầu hết các doanh nghiệp và cá nhân 
không phải trả thuế thì việc cắt giảm thuế mới khó có thể thúc đẩy tăng 
trưởng. Mặc dù tôi không cho rằng Trung Quốc sẽ dốc toàn lực cho 
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việc kích thích chi tiêu này nhưng vẫn không loại trừ khả năng gói kích 
thích chi tiêu cơ sở hạ tầng có giá trị 50-100 tỷ USD. Nếu điều này 
thành hiện thực thì tôi kỳ vọng tâm lý thị trường đối với thép Trung 
Quốc sẽ cải thiện và hỗ trợ giá cổ phiếu HPG ra khỏi vùng quá bán.  

Hình 1: Tỷ lệ thu thuế/GDP của Trung Quốc  Hình 2: Tỷ lệ thu thuế/GDP của Trung Quốc và các nước trên 
thế giới 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT  Nguồn: VNDIRECT 

Ngoài ra, điểm mạnh cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam, theo tôi, nên 
được tính vào khi so sánh giữa HPG và các doanh nghiệp thép Trung 
Quốc - tôi rất ngạc nhiên khi thấy các nhà sản xuất thép Trung Quốc 
chiếm phần đa số trong bảng các doanh nghiệp tương đồng của HPG 
dù động lực tăng trưởng hiện tại của Việt Nam đang khác biệt nhiều 
so với Trung Quốc. Bảng dưới đây cho thấy sản xuất nội địa tại Việt 
Nam hiện rất bền vững và việc mở rộng công suất công nghiệp sẽ cải 
thiện nhu cầu thép xây dựng trong bối cảnh thị trường nhà ở và chi 
tiêu cho cơ sở hạ tầng sụt giảm. Mặc dù chỉ số PMI gần đây nhất của 
Việt Nam giảm nhẹ (PMI theo công bố của Nikkei là 53,8) nhưng 
ngành sản xuất của Việt Nam đang nằm trong giai đoạn mở rộng.  

Hình 3: Chỉ số sức mạnh mua hàng (PMI) của một số nền kinh tế mới nổi 

 
   Nguồn: Bloomberg, Markit, Nikkei, ISM, tháng 8/2018  

Tóm lại, sự phục hồi giá cổ phiếu HPG có thể chỉ mang tính tạm thời 
nếu các biện pháp kích thích của Trung Quốc không thực sự hiệu quả 
trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hay bóng đen chiến tranh 
thương mại quay trở lại và thậm chí việc Chính phủ Mỹ đóng cửa bắt 
đầu tác động lan sang nền kinh tế nước này. Nhưng nếu một trong ba 
điều trên trở thành hiện thực thì chúng ta có nhiều thứ cần phải lo lắng 
hơn là mối bận tâm về riêng một doanh nghiệp thép Việt Nam. 
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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. 

 

  
Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn 
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Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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