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GÓC NHÌN: SỰ SUY YẾU CỦA NỀN KINH TẾ MỸ LIỆU CÓ KHIẾN CHO XUẤT 
KHẨU VIỆT NAM CHỆCH HƯỚNG? 

 
 
 

 
 

 
 

Sự lạc nhịp của thị trường tài chính là một bí ẩn và hầu hết chúng ta 
đều công nhận điều này. Những rung lắc liên tục trên thị trường Mỹ 
giờ đang gây những dư chấn đến thị trường Việt Nam. Những NĐT 
thích mạo hiểm giờ cũng đứng ngoài cuộc và thanh khoản sụt giảm 
mạnh về mức quanh 4.000 tỷ đồng/phiên. Thị trường vẫn trầm lắng 
dù Fed đã quyết định ngừng tăng lãi suất trong cuộc họp vừa qua, giá 
dầu sụt giảm mạnh (sẽ làm giảm lo ngại về lạm phát), đàm phán 
thương mại Mỹ-Trung được nối lại và đàm phán Brexit đang diễn ra 
với tốc độ chóng mặt. Chưa kể là nhà đầu tư huyền thoại Mark Mobius 
đã nhận định đây là thời điểm để giải ngân mạnh tay trên thị trường 
mới nổi và giám đốc quỹ đầu tư Allianz Bernstein cũng cho rằng không 
hề có dấu hiệu down-trend trên thị trường Mỹ.  

Với những thông tin tích cực này, lẽ ra tâm lý thị trường phải được hồi 
phục, nhưng hiện tại thì vẫn chưa. Tôi cho rằng những nhà đầu tư 
đang nhìn xa hơn, nghĩ về viễn cảnh sau khi “nước tăng lực” cắt giảm 
thuế hết tác dụng tại Mỹ. Điều này đặt ra một câu hỏi liên quan đến 
nền kinh tế có độ mở thương mại lớn như Việt Nam: Khi mà tác dụng 
của việc giảm thuế qua đi, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sẽ 
như thế nào?   

Tất nhiên, sức khỏe của nền kinh tế Mỹ đóng vai trò quan trọng trong 
nền kinh tế toàn cầu, không chỉ riêng Việt Nam -  chỉ cần nước Mỹ gặp 
khó khăn thì nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng điều này lại 
đặc biệt đúng với Việt Nam vì Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam. Vì vậy, sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp và đáng kể đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.  

Hình 1: Thị phần các thị trường XK của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2018 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

  

 

Thị trường Tỷ trọng

Mỹ 19,45%

Trung Quốc 15,40%

Nhật Bản 7,71%

Hàn Quốc 7,53%

Hồng Kông 3,32%

Hà Lan 3,03%

Ấn Độ 2,88%

Đức 2,87%

Anh 2,36%

Thái Lan 2,35%

UAE 2,29%

Áo 1,80%

Malaysia 1,76%

Australia 1,70%

Pháp 1,55%

Indonesia 1,54%

Campuchia 1,53%

Philippines 1,41%

Singapore 1,34%

Đài Loan 1,28%

Khác 16,89%

Ngày 16/11/2018 

Anirban Lahiri 
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Chúng tôi đã quan sát về mối quan hệ giữa tăng trưởng giá trị xuất 
khẩu của Việt Nam và tăng trưởng ba biến số kinh tế khác nhau của 
Mỹ: GDP, Đầu tư tài sản cố định (đại diện cho chi tiêu vốn) và Tiêu 
dùng. Chúng tôi lựa chọn tổng xuất khẩu của Việt Nam thay vì xuất 
khẩu của Việt Nam sang Mỹ do sức khỏe của nền kinh tế Mỹ tác động 
đến nền kinh tế toàn cầu, và vì vậy sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu tại các 
thị trường xuất khẩu khác của Việt Nam ngoài Mỹ.  

Hình 2: Tăng trưởng GDP của Mỹ với tăng 
trưởng xuất khẩu của Việt Nam (1990-2017) 

 Hình 3: Chi tiêu vốn của Mỹ với xuất 
khẩu của Việt Nam (1990-2017) 

Hình 4: Tiêu thụ của Mỹ với xuất khẩu 
của Việt Nam (1990-2017) 
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Hình 5: Tương quan giữa tăng trưởng GDP 
của Mỹ và tăng trưởng xuất khẩu của Việt 
Nam (1990-2017) 

 Hình 6: Tương quan giữa chi tiêu vốn 
của Mỹ và xuất khẩu của Việt Nam (1990-
2017) 

Hình 7: Tương quan giữa tiêu thụ của Mỹ 
và xuất khẩu của Việt Nam (1990-2017) 
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 Chúng tôi cũng rút ra một số nhận định như sau: 

- Tăng trưởng tổng xuất khẩu của Việt Nam không tương quan 
chặt chẽ với tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, chi tiêu vốn hay 
chỉ số tiêu thụ ngoại trừ trong chu kỳ suy thoái của Mỹ. Sự 
tương quan mạnh mẽ trong chu kỳ suy thoái không phải là điều 
bất ngờ vì khi đó không chỉ nhu cầu hàng hóa Việt Nam tại Mỹ 
sụt giảm mà nền kinh tế toàn cầu cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt khi 
mà sự suy thoái xảy ra do khủng hoảng ngầm hoặc mang tính hệ 
thống (VD: Khủng hoảng tài chính 2008); điều này thường kích 
hoạt hiệu ứng dây chuyền ảnh hưởng đến hệ thống tài chính toàn 
cầu. Hình 2-4 chỉ rõ độ nhạy với chu kỳ suy thoái trong giai đoạn 
2001-2002 và 2008-2009. 

- Điều bất thường là tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam có 
vẻ phụ thuộc vào chi tiêu vốn hơn thay vì chỉ số tiêu thụ của 
Mỹ. Dưới đây là top 5 sản phẩm có giá trị xuất khẩu sang Mỹ cao 
nhất trong năm 2017: 

Hình 8: Những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao nhất sang Mỹ năm 2017  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Mặt hàng Giá trị (Tỷ USD)

Dệt may 12,28                                                                                              

Da giày 5,11                                                                                                

Điện thoại 3,70                                                                                                

Điện tử 3,44                                                                                                

Gỗ và các SP từ gỗ 3,27                                                                                                
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Mặc dù các sản phẩm trên liên quan đến thành tố tiêu dùng hơn 
là đầu tư, tăng trưởng tổng xuất khẩu của Việt Nam lại có vẻ có 
tương quan nhiều hơn với tăng trưởng chi tiêu vốn thay vì tăng 
trưởng tiêu dùng của Mỹ. Có thể thấy cơ cấu xuất khẩu của Việt 
Nam đã thay đổi đáng kể qua nhiều năm nhưng các sản phẩm 
tiêu dùng, thay vì nguyên liệu sản xuất, vẫn luôn chiếm tỷ trọng 
chủ yếu trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Vì vậy, 
đây là một điều khá bất thường. 

- Xuất khẩu của Việt Nam dường như “lệch nhịp” với chu kỳ 
kinh tế Mỹ trong những năm gần đây. Như trong bảng trên, 
tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây 
(2015-2017) có vẻ ít liên quan đến chỉ số tiêu dùng và đầu tư 
cũng như GDP của Mỹ. Mặc dù việc sử dụng số liệu một vài năm 
để củng cố luận điểm trên không thực sự hợp lý (đặc biệt khi điều 
này xảy ra trong chu kỳ tăng trưởng của nền kinh tế), nhưng tôi 
cho rằng sự phân hóa gần đây không chỉ là nhiễu thống kê. Với 
việc Việt Nam nhanh chóng ký kết các thỏa thuận thương mại 
song phương và Trung Quốc (cùng với các nước khác ở khu vực 
Đông Á) trở thành thị trường xuất khẩu ngày càng quan trọng, Mỹ 
sẽ mất dần vị thế thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam 
so với quá khứ.  

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, xu hướng này 
có thể đảo ngược do Việt Nam trở thành nguồn thay thế chính 
cho các doanh nghiệp Mỹ đang tìm cách tránh thuế nhập khẩu 
của Trung Quốc. Tuy nhiên, với các thỏa thuận thương mại quan 
trọng sắp tới như Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu – Việt 
Nam và CPTPP đều không bao gồm Mỹ, có thể thấy rằng xuất 
khẩu của Việt Nam vẫn sẽ chịu ít ảnh hưởng từ nền kinh tế Mỹ 
trong trung và dài hạn.  

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên chú ý rủi ro về sự suy 
yếu của nền kinh tế Mỹ và đầu tư TSCĐ nếu xảy ra đồng thời với 
sự sụt giảm của nền kinh tế Trung Quốc sẽ gây khó khăn cho 
xuất khẩu của 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 
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Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

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