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1. GDP Q2/2020 thấp nhất nhất lịch sử

• Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế Việt Nam trong quý 2 vừa qua. Việc cách ly xã hội trong
tháng 4 khiến các hoạt động kinh tế trong nước đình trệ, mặc dù tình hình dịch bệnh được kiểm soát vào 2
tháng cuối quý 2 nhưng với các nước có quan hệ giao thương lớn với Việt Nam vẫn trong giai đoạn đỉnh điểm.

• GDP quý 2 ước tính tăng trưởng 0.36% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 10 năm qua. GDP 6 tháng đầu năm
tăng 1.81% so với 6T2019. Trong đó, nông lâm ngư nghiệp tăng 1.19%, Công nghiệp xây dựng tăng 2.98%,
Dịch vụ tăng 0.57%.

Nguồn: FiinGroup, Yuanta Việt Nam
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1. GDP ngành xây dựng có đà tăng trưởng cuối năm

• Dịch vụ lưu trú và ăn uống bị ảnh hưởng nặng nề nhất với tăng trưởng âm 20.7%, là do lượng

khách du lịch quốc tế giảm sút trong những tháng qua. Ngoài hoạt động Y tế và trợ giúp xã hội tăng

10.01% thì Thông tin và truyền thông là ngành ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tăng 7.5%.

• Các hoạt động đầu tư công bắt đầu được thực hiện từ cuối quý 2 giúp cho lĩnh vực Xây dựng tăng

trưởng 4.5% so với cùng kỳ. Từ nay cuối năm sẽ tăng trưởng mạnh hơn ở lĩnh vực này.

• Việt Nam đã rất thành công trong công tác chống dịch, việc này đã giúp Việt Nam là một trong số

những nước có GDP tăng trưởng dương trong quý 2 vừa qua. Giai đoạn nửa năm còn lại sẽ phụ

thuộc khá nhiều vào đầu tư công và tình hình các nước trên thế giới. Cho tới hiện tại mặc dù các

nước đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế nhưng tình hình vẫn khó khả quan

cho tới khi có vaccine.



2. Vốn FDI đăng ký và giải ngân giảm so với cùng kỳ 2019

• Tổng vốn FDI 6 tháng đầu năm đạt 15.7 tỷ USD, giảm 15.1% so với cùng kỳ 2019. Vốn giải
ngân đạt 8.65 tỷ USD, giảm 4.9% so với cùng kỳ 2019. Trong đó có 1,418 dự án được cấp phép
mới với số vốn đăng ký trung bình mỗi dự án 6 Tr USD.

• Singapore là quốc gia dẫn đầu về vốn FDI đăng ký mới với tổng số vốn đạt 4.3 tỷ USD, chiếm
51.3%, tiếp đến là Trung Quốc với 950 triệu USD, chiếm 11.3% và Đài Loan với 775.2 triệu USD,
chiếm 9.2%.

Nguồn: FiinGroup, Yuanta Việt Nam
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3. Xuất nhập khẩu 6T2020 giảm nhưng cán cân thương mại thặng dư cao

• Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 6 đạt 41.5 tỷ USD tăng 9.5% so với cùng kỳ. Lũy kế từ 6

tháng đầu năm tổng kim ngạch đạt 238.39 tỷ USD, giảm 2.1% so với cùng kỳ, xuất siêu 4.04 tỷ

USD (đây là mức cao nhất từ trước tới nay). Trong đó, xuất khẩu đạt 59.08 tỷ USD (tăng 0.4%);

nhập khẩu đạt 56.26 tỷ USD (giảm 2.06% so với cùng kỳ).

Nguồn: FiinGroup, Yuanta Việt Nam
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3. Xuất khẩu qua các thị trường chủ lực tăng trưởng tốt

• Xuất khẩu qua các thị trường chủ lực vẫn tăng trưởng mặc dù chịu sự tác động của dịch

Covid-19. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt 30.3 tỷ

USD, tăng 16.2% so với cùng kỳ; tiếp đến là Trung Quốc 19.5 tỷ USD, tăng 17.4% và EU ở mức

16.1 tỷ USD, giảm 8.8% so với cùng kỳ.

• Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu ở các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN

đều giảm so với cùng kỳ 2019.

Top 3 thị trường xuất khẩu 6T2020 Top 3 thị trường nhập khẩu năm 6T2020

Hoa Kỳ 30.3 tỷ USD 10.3% Trung Quốc 34.8 tỷ USD 2.2%

Trung Quốc 19.5 tỷ USD 17.4% Hàn Quốc 20.3 tỷ USD 10%

EU 16.1 tỷ USD 8.8% ASEAN 14.2 tỷ USD 11.9%



3. Xuất khẩu dệt may bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi Covid-19 trong 6T2020

• Các thị trường xuất khẩu dệt may chính là Mỹ, EU bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh khiến cho

sản lượng xuất khẩu dệt may cả nước giảm mạnh vào tháng 4, tháng 5. Tuy nhiên, nếu xét riêng

kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 6 đạt 2.2 tỷ USD, tăng 22.2% so với tháng 5 cho

thấy những tín hiệu tích cực. Ngày 01/08/2020 khi EVFTA hiệu lực sẽ là động lực giúp tăng giá trị

xuất khẩu dệt may sang EU.

• Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn là top mặt hàng nhập khẩu lớn nhất với giá trị 27 tỷ

USD trong 6 tháng đầu năm, tăng 13.3% so với cùng kỳ. Đối tác cung cấp chính nhóm hàng này

chủ yếu từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan

Top 3 mặt hàng xuất khẩu 6T2020 Top 3 mặt hàng nhập khẩu năm 6T2020

Điện thoại các loại và

linh kiện
21.5 tỷ USD 8.4%

Máy vi tính, sản phẩm

điện tử và linh kiện
27 tỷ USD 13.3%

Máy vi tính, sản phẩm

điện tử và linh kiện
19.3 tỷ USD 24.2%

Máy móc, thiết bị, 

dụng cụ, phụ tùng
16.9 tỷ USD 4.2%

Hàng dệt, may 12.8 tỷ USD 15.5%
Điện thoại các loại và

linh kiện
6 tỷ USD 3.7%



4. CPI 6 tháng đầu năm tăng 4.2%

• CPI tháng 6/2020 tăng 3.2% so với cùng kỳ và tăng 0.66% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do 2
lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu khiến CPI ngành Giao thông tăng mạnh ở mức 6.05% so với tháng trước.

• Tính từ đầu năm tới nay CPI bình quân tăng 4.2%, vẫn cao hơn mức 2.6% so với cùng kỳ 2019. Mặc dù Chính
phủ thực hiện các giải pháp buộc doanh nghiệp giảm giá thịt lợn, nhưng giá thịt lợn trên thị trường vẫn chưa
thực sự giảm. Điều này là nguyên nhân khiến CPI ngành Hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn là nhóm ngành tăng
mạnh nhất từ đầu năm tới nay, tăng bình quân 11.2%. Với diễn biến hiện tại, mục tiêu lạm phát dưới 4% cả
năm 2020 theo là có thể sẽ đạt được.

Chỉ tiêu YoY MoM BQ

CPI chung 3.2% 0.66% 4.2%

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 12.5% 0.44% 11.2%

Đồ uống và thuốc lá 1.5% 0.09% 1.7%

May mặc, mũ nón, giày dép 0.7% 0.00% 1.0%

Nhà ở và vật liệu xây dựng 0.2% -0.42% 3.0%

Thiết bị và đồ dùng gia đình 1.2% 0.07% 1.3%

Thuốc và dịch vụ y tế 3.4% 0.01% 3.3%

Giao thông -17.3% 6.05% -8.5%

Bưu chính viễn thông -0.5% -0.04% -0.6%

Giáo dục 4.4% 0.01% 4.5%

Văn hoá, giải trí và du lịch -1.6% -0.01% -0.5%

Hàng hoá và dịch vụ khác 3.3% 0.19% 3.4%
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5. Sản xuất công nghiệp tháng 6 tiếp tục hồi phục so với tháng trước

• Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6/2020 tăng 10.3% so với tháng trước và 7.0% so với cùng kỳ, vẫn thấp hơn
mức tăng 9.6% cùng kỳ 2019.

• Lũy kế 6 tháng đầu năm giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tính ở mức 2.71% so với cùng kỳ. Trong
đó, CN chế biến, chế tạo tăng 4.96%, Sản xuất phân phối điện tăng 3.04%, Khai thác, xử lý, cung cấp nước
tăng 3.76%, Khai khoáng giảm 5.4%.
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5. Sản xuất tăng trưởng trở lại

• Chỉ số PMI tháng 06 cao nhất từ đầu năm tới nay ở
mức 51.1 điểm, điều này cho thấy những tín hiệu tích
cực từ hoạt động sản xuất sau khi dịch bệnh đã được
kiểm soát tại Việt Nam.

• Số lượng đơn đặt hàng mới lần đầu tiên tăng sau 5
tháng. Lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa trung
gian đều có số lượng đơn hàng mới tăng, tuy nhiên
lĩnh vực hàng hóa đầu tư cơ bản có lượng đơn hàng
lại giảm.

• Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm do những
hạn chế về vận chuyển và tình trạng đóng cửa một số
thị trường xuất khẩu, các công ty vẫn gặp khó khăn
trong việc mua nguyên liệu đầu vào từ nước ngoài.

• Sản lượng cũng có dấu hiệu tăng trở lại do tác động
của lĩnh vực hàng tiêu dùng, tuy nhiên lượng công
việc tồn đọng vẫn giảm và nhu cầu lực lượng lao động
vẫn tiếp tục giảm với tốc độ châm hơn. Cho thấy tình
hình sản xuất mới bắt đầu hồi phục nhẹ và năng lực
sản xuất vẫn chưa sử dụng hết.

Nguồn: IHS Markit
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6. Tổng mức bán lẻ 6T/2020 giảm so với cùng kỳ

• Tổng mức bán lẻ Q2/2020 ước đạt 1,155 nghìn tỷ, giảm 5.8% so với quý 1 và giảm 4.6% so với cùng kỳ. Cho
thấy ảnh hưởng của dịch bệnh phản ánh rõ rệt lên chi tiêu của người dân trong quý 2 vừa qua.

• Lũy kế 6 tháng đầu năm Tổng mức bán lẻ đạt 2,381 nghìn tỷ, giảm 0.8% so với cùng kỳ. Trong đó, tăng trưởng
bán lẻ cao nhất ở ngành bán lẻ Hàng hóa đạt 1,896 nghìn tỷ, tăng 3.4% và sụt giảm mạnh nhất ở ngành dịch vụ
lữ hành, giảm 53.2% so với 6 tháng 2019

• Tâm lý lo ngại về khó khăn kinh tế khi tình hình dịch bệnh thế giới vẫn còn phức tạp khiến người dân chưa thực
sự thoải mái trong chi tiêu tiêu dùng. Trong giai đoạn quý 3, mức chi tiêu có thể sẽ tăng so với quý 2 nhưng
mức tăng trưởng so với cùng kỳ 2019 sẽ không đáng kể.

Nguồn: FiinGroup, Yuanta Việt Nam
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7. Tỷ giá hạ nhiệt về mức đầu năm

• Tỷ giá bình quân tháng 6 tiếp tục giảm so với tháng 5. Tỷ giá trung tâm hiện đang ở mức 23,229

VND/USD, giảm 6 VND/USD so với mức cuối quý 1, vẫn cao hơn 79 VND/USD so với đầu năm.

• Tỷ giá NHTM và thị trường tự do đều đang giao dịch thấp hơn tỷ giá trung tâm ở mức 23,080

VND/USD và 23,180 VND/USD.

• Tính từ đầu năm tới nay với các yếu tố như

dự trữ ngoại hối cao, lạm phát được kiểm

soát tốt, cán cân thương mại xuất siêu cũng

như sự điều hành từ NHNN đã hỗ trợ giúp

ổn định tỷ giá.

• Từ nay tới cuối năm, với sự hồi phục dần

của các hoạt động sản xuất chúng tôi kỳ

vọng tỷ giá sẽ được duy trì ổn định.

Nguồn: FiinGroup
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7. Giá vàng cao kỷ lục trong 5 năm

• Giá vàng SJC ngày 29/6 mua vào ở mức 48.99 triệu VND/lượng, bán ra ở mức 49.34 triệu
VND/lượng. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

• Quan điểm của chúng tôi vẫn cho rằng giá vàng thế giới từ nay tới cuối năm khó có thể hạ nhiệt và
giá vàng trong nước sẽ duy trì hoặc tăng nhẹ.

Nguồn: FiinGroup
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Kết luận và dự báo tình hình kinh tế Việt Nam

• Mặc dù các chỉ số vĩ mô Q2 không thực sự khả quan so với quý 1, nhưng đây cũng là điều có thể

hiểu được do giai đoạn cách ly đầu tháng 4 và các hoạt động sản xuất mới đang dần trở lại bình

thường vào tháng 6.

• So với tháng 5 thì tình hình kinh tế tháng 6 cho thấy đã có đà hồi phục. Khó có thể chắc chắn kinh

tế Việt Nam sẽ hồi phục nhanh trong quý 3, quý 4 bởi còn phụ thuộc nhiều vào tình hình dịch bệnh

của các nước trên thế giới, nhưng chúng tôi cho rằng sẽ khả quan hơn nhiều so với quý 2 vừa qua

bởi việc thúc đẩy đầu tư công đã được khởi động từ giữa quý 2 cùng với hiệu lực EVFTA và những

nỗ lực của chính phủ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

• Với các giả định về sự hồi phục kinh tế từ quý 3, mức độ tác động bởi dịch bệnh tương đương quý

1, riêng ngành Xây dựng tăng trưởng cao hơn và kinh tế dần trở lại bình thường trong quý 4,

chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 đạt khoảng 3.97% so với Q3/2019 và GDP cả

năm 2020 ở mức 3.1%.



8. Chỉ số VN-Index giảm về gần vùng 820 – 823 điểm trong tháng 06
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8. Nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng vẫn tăng trưởng tốt nhất
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9. Khối ngoại mua thỏa thuận lớn
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9. BĐS và chứng chỉ quỹ ETF là nhóm được mua ròng nhiều nhất

(tỷ đồng)  Vốn Hóa  GT Mua  GT Bán  GT Ròng 

Ngân hàng 916,683    2,640    (2,550)   90             

Bất động sản 850,641    18,678  (3,659)   15,018      

Thực phẩm và đồ uống 583,909    2,417    (2,889)   (472)          

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 326,913    385       (385)      0               

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 295,101    481       (405)      76             

Xây dựng và Vật liệu 155,619    397       (709)      (312)          

Tài nguyên Cơ bản 145,404    910       (1,234)   (324)          

Du lịch và Giải trí 120,837    134       (306)      (172)          

Viễn thông 99,680      15         (6)          8               

Hóa chất 99,676      235       (286)      (51)            

Dầu khí 96,847      384       (159)      225           

Bảo hiểm 54,962      140       (189)      (49)            

Dịch vụ tài chính 53,583      755       (1,227)   (472)          

Bán lẻ 51,845      326       (321)      5               

Hàng cá nhân & Gia dụng 48,435      499       (426)      73             

Công nghệ Thông tin 46,029      137       (132)      4               

Y tế 43,332      39         (40)        (0)              

Truyền thông 34,663      8           (10)        (2)              

Ô tô và phụ tùng 16,957      64         (78)        (15)            

Khác -           798       (14)        784           

DÒNG VỐN NGOẠI THEO LĨNH VỰC
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9. VHM chiếm giá trị mua ròng lớn nhất của khối ngoại
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10. Dự báo kịch bản thị trường tháng 07/2020

Kịch bản 1: Chỉ số VN-Index hướng về vùng 987 – 990
điểm

• Chúng tôi dự báo chỉ số VN-Index có thể quay trở lại chu
kỳ tăng giá với vùng kỳ vọng 987 – 990 điểm. Chúng tôi
nghiêng về kịch bản 1.

• Chúng tôi cho rằng các yếu tố tiêu cực đều đã phản ánh
vào đà giảm trong tháng 06/2020, đặc biệt là kết quả kinh
doanh quý 2/2020. Đồng thời, dịch bệnh Covid-19 lần 2
được đánh giá sẽ tác động ít tiêu cực hơn so với giai đoạn
1 và các chính sách tài khóa và tiền tệ vẫn đảm bảo thanh
khoản cho nền kinh tế và hệ thống tài chính. Ngoài ra, định
giá rẻ và kiểm soát tốt dịch bệnh vẫn là điểm sáng cho
TTCK VN.

Kịch bản 2: Chỉ số VN-Index giảm về lại vùng đáy 650
điểm

• Nếu chỉ số VN-Index xuyên thủng mức hỗ trợ ngắn hạn
797.5 điểm thì xu hướng giảm có thể mở rộng về vùng giá
650 điểm. Chúng tôi đánh giá xác suất thấp ở kịch bản này.



10. Chiến lược đầu tư tháng 07/2020

• Các nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy hoặc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong tháng
07/2020. Đồng thời, các nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ tỷ trọng cao ở nhóm cổ phiếu
vốn hóa lớn và vừa, hạn chế các nhóm Penny trong giai đoạn này.

• Các nhóm cổ phiếu chú ý trong tháng 07/2020:

o Nhóm Sản xuất thực phẩm (FMC, VNM, VHC)

o Nhóm Ngân hàng (BID, CTG)

o Bất động sản khu công nghiệp (SZC, VHM)

o Kim loại (HPG, HSG)
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