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NHẬN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ THÁNG 4

Kỳ vọng tiếp tục hồi phục mạnh mẽ trong Quý II

Chỉ tiêu Diễn biến Bình luận

Chỉ số giá 
tiêu dùng 
(CPI)

CPI tháng 4 giảm 0,04% so với
tháng trước. Bình quân 4 tháng đầu
năm 2021, CPI tăng 0,89% so với
cùng kỳ 2020.
Lạm phát cơ bản tháng 4 tăng
0,07% so với tháng trước.

Giá thịt lợn tiếp tục trong đà giảm do dịch tả lợn châu
Phi được kiểm soát và nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên,
dường như CPI 4 tháng đầu năm vẫn chưa phản ánh hết
ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu đầu vào đến mặt
bằng giá chung. Dự báo trong các quý tới, lạm phát có
thể tăng trở lại do (1) nhu cầu sản xuất hồi phục khiến
giá hàng hóa tăng, (2) giá gạo đang trên đà tăng sau khi
Ấn Độ vỡ trận Covid.

Chỉ số sản 
xuất toàn 
ngành công 
nghiệp (IIP)

IIP Tháng 4 ước tính tăng 1,1% so
với tháng trước và tăng 24,1% so
với cùng kỳ 2020.

Nhóm ngành chế biến chế tạo đóng góp lớn vào mức

tăng IIP 4 tháng vừa qua, tiếp nối đà hồi phục tích cực

của công nghiệp sau Covid.

Chỉ số PMI

PMI tháng 4 đạt 54,7 điểm (theo
IHS Markit), duy trì đà tăng tăng
tháng thứ ba liên tiếp, là mức cải
thiện mạnh nhất kể từ T11/2018.

Các điều kiện hoạt động của lĩnh vực sản xuất đã được
cải thiện đáng kể. Số lượng và giá trị đơn hàng đều tăng
nhanh trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu, là dấu
hiệu cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế.

Xuất nhập 
khẩu

Xuất khẩu hàng hóa tháng 4 đạt
25,5 tỷ USD, giảm 14% so với T3.
Nhập khẩu hàng hóa tháng 4 đạt
27 tỷ USD, giảm 5,1% so với T3.
Cán cân thương mại tháng 4 ước
tính nhập siêu 1,5 tỷ USD.

Tính chung 4 tháng cán cân thương mại vẫn ghi nhận
xuất siêu tuy nhiên xu thế nhập siêu có thể diễn ra trong
các tháng tới do giá hàng hóa cơ bản đang trên đà tăng
mạnh làm tăng quy mô nhập khẩu, trong khi xuất khẩu
chưa hưởng lợi nhiều.

Thu chi 
Ngân sách 
Nhà nước

Tổng thu NSNN từ đầu năm đến
15/4 ước đạt 462,8 nghìn tỷ đồng,
bằng 43,4% dự toán năm.
Tổng chi ước đạt 400,3 nghìn tỷ
đồng, bằng 27,9% dự toán năm.

Nguồn thu ngân sách tăng trưởng khá so với cùng kỳ, chi

ngân sách và thanh toán nợ kịp thời, duy trì tích cực.

Vốn đầu tư 
trực tiếp 
nước ngoài  
(FDI)

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào
Việt Nam tính đến 20/4 đạt 12,25
tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ.
Vốn FDI thực hiện 4 tháng đầu năm
đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,8% so với
cùng kỳ.

FDI thực hiện có cải thiện tập trung vào các ngành công
nghiệp và kinh doanh BĐS. Tuy nhiên đây là con số
tương đối thấp và giá cổ phiếu về cơ bản đã phản ánh
đầy đủ về kỳ vọng dòng vốn FDI các năm tới.

Đầu tư vốn 
ngân sách 
nhà nước

Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN
tháng 4 ước đạt 30,4 nghìn tỷ
đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ.
Lũy kế 4 tháng, đạt 21,5% kế
hoạch năm.

Vốn đầu tư công giải ngân được tập trung đẩy mạnh khi

những vướng mắc về tiến độ thi công công trình, dự án

được quan tâm giải tỏa. Tuy nhiên cần lưu ý là đầu tư

công 2021 tập trung vào các dự án chuyển tiếp trong khi

các dự án mới vẫn đang chờ phê duyệt.

Bán lẻ hàng 
hóa, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch
vụ tháng 4 tăng mạnh 30,9% so với
cùng kỳ năm trước.

Dịch Covid được kiểm soát tốt nên bán lẻ và tiêu dùng
tăng trưởng mạnh trên mức nền thấp của Tháng 4/2020
– thời điểm giãn cách xã hội.

Vừa qua Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu vĩ mô Tháng 4/2021 với nhiều điểm nhấn

đáng chú ý. Agriseco Research kính gửi các anh/chị nội dung chính như sau:
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Chỉ tiêu Diễn biến Bình luận

Tình hình 
hoạt động 
doanh 
nghiệp

Tháng 4, số lượng doanh nghiệp
đăng ký tạm ngừng kinh doanh đạt
4.598, tiếp tục tăng so với tháng
trước và cùng kỳ năm trước.

Hoạt động của doanh nghiệp vẫn đang chịu tác động

thẩm thấu của dịch Covid.

Khách du 
lịch quốc tế

Khách quốc tế đến nước ta Tháng
4/2021 đạt 19,5 nghìn lượt người,
tăng nhẹ 0,3% so với tháng trước.

Lượng khách quốc tế bắt đầu ghi nhận sự tăng nhẹ 2

tháng gần đây, chủ yếu là chuyên gia và lao động kỹ

thuật. Tuy nhiên làn sóng Covid thứ 4 vào đúng đầu hè

có thể tác động tiêu cực đến tình hình du lịch.

KẾT LUẬN: ______________________________________________________________________________________

Đánh giá chung:

▪ Chỉ số PMI tăng mạnh lên 54,7 điểm vào đầu Quý II là dấu hiệu rõ ràng và khách quan cho thấy tình hình sản 
xuất – kinh doanh đã phục hồi mạnh mẽ sau Covid. Các chỉ báo sớm về sản xuất cho thấy Quý II sự kiến sẽ 
chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của GDP và lợi nhuận các doanh nghiệp.

▪ Áp lực lạm phát vẫn cao khi giá hàng hóa tăng vọt ở một số nhóm mặt hàng nhất định gây sức ép lên việc thu 
mua nguyên vật liệu cơ bản của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm xây dựng. Tuy nhiên cần lưu ý lạm phát 
& lãi suất có thể sẽ nhích dần lên trong thời gian tới.

▪ Hiện tại đã có vaccine nhưng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung tại Việt Nam khiến việc miễn dịch cộng đồng khó 
có thể đạt được trong năm nay trong khi nhóm các nước phát triển đang triển khai tiêm chủng mở rộng, khiến 
thành quả về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể bị đuổi kịp.
_________________________________________________________________________________________

Cơ hội cho thị trường:

▪ Môi trường lãi suất thấp hiện nay vẫn là cơ hội thuận lợi cho các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán.
▪ Các ngành bất động sản, bán lẻ, công nghiệp sẽ có triển vọng tăng trưởng và đóng góp lớn cho sự hồi phục

chung của nền kinh tế và nắm giữ cơ hội đầu tư nhờ vào 3 đầu kéo chính: Đầu tư công, Xuất khẩu hồi
phục và Bán lẻ hồi phục – các chủ đề này đã được trình bày cụ thể ở Báo cáo Chiến lược 2021 của Agriseco
Research.

▪ Một số ngành sẽ tiếp tục duy trì kết quả tăng trưởng nhờ vào sóng tăng giá hàng hóa vật liệu cơ bản và triển 
vọng vĩ mô tích cực như: thép, dệt may, ngân hàng, bất động sản, bán lẻ tiêu dùng. 
________________________________________________________________________________________
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https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1025654


MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ

Bản tin này (gồm các thông tin, ý kiến, nhận định và khuyến nghị nêu trong bản tin) được thực hiện/gửí với mong muốn cung cấp
cho nhà đầu tư thêm các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán. Thông tin nêu trong bản tin được thu thập từ các nguồn
đáng tin cậy, tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo các thông tin nêu trong bản tin này là hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Bản tin
này được thực hiện/gửi bởi chuyên viên và không đại diện/nhân danh Agriseco. Agriseco 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.
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Miền Bắc

Trụ sở chính
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32 cơ sở phát triển dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân Hàng Agribank

Chi nhánh miền Trung
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23 cơ sở phát triển dịch vụ
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Số 207 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
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