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NHÌN LẠI KINH TẾ VĨ MÔ NỬA ĐẦU NĂM 2021
Lạm phát vẫn đang trong tầm kiểm soát, kỳ vọng đầu tư công nửa cuối năm

Vừa qua Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu vĩ mô 6 tháng đầu năm với nhiều điểm nhấn

đáng chú ý. Agriseco Research kính gửi các anh/chị nội dung chính như sau:

1. Tăng trưởng kinh tế 

❖ GDP 6 tháng đầu năm chưa đạt được mức tăng
kỳ vọng. GDP Quý II/2021 tăng 6,61% so với cùng
kỳ năm trước. GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng
5,64%; cao hơn cùng kỳ năm 2020 nhưng thấp hơn
tốc độ tăng thời điểm trước dịch.

❖ Sự bùng phát bất ngờ của dịch Covid lần 4 là nguyên
nhân chính khiến GDP nửa đầu năm sụt giảm. Điều
này sẽ tạo ra nhiều áp lực tăng trưởng hơn trong nửa
sau của năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
GDP 6,5% cả năm 2021 do Chính phủ đề ra. Cần lưu
ý mức nền của Quý III và IV năm ngoái tương đối
cao nên sẽ tạo áp lực khi so sánh với năm 2020.

❖ Dù nhóm ngành Dịch vụ - Tiêu dùng bị ảnh hưởng
tiêu cực do dịch Covid, đặc biệt là ở TP.HCM nhưng
GDP vẫn có nhiều điểm sáng có thể kỳ vọng trong
thời gian tới. Nhóm ngành Nông, lâm thủy sản 6
tháng đầu năm đạt mức tăng kha tốt so với cùng kỳ
năm trước nhờ và năng suất lúa gạo tăng cao. Các
nhóm ngành như thủy sản, phân bón, chăn nuôi đều
có mức tăng khá tốt.

❖ Xét theo cơ cấu GDP, nhóm ngành Nông, lâm
nghiệp & Thủy sản có mức tăng tốt – đạt khoảng 4%
so với cùng kỳ - mức tăng cao nhất trong 9 năm gần
đây. Tuy nhiên nhóm ngành chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ
trong cơ cấu GDP nên không đủ để kéo GDP tăng
trưởng đạt kỳ vọng. Trong khi nhóm Công nghiệp &
xây dựng chiếm tỷ trọng lớn thì chỉ tăng trưởng gần
9%, thấp hơn so với mức tăng của thời điểm trước
khi xảy ra Covid.

❖ Về triển vọng GDP trong nửa sau năm 2021,
Agriseco Research dự báo tăng trưởng GDP có thể đạt
được mục tiêu 6,5% của Chính phủ trong kịch bản
tích cực nếu đẩy mạnh đầu tư công và tăng trưởng
tín dụng vào nửa cuối năm. Dù vị thế nhập siêu vẫn
tiếp tục được duy trì và cầu tiêu dùng đang bị ảnh
hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 chưa kiểm soát
được gần đây, đặc biệt lại diễn ra tại TP.HCM – thành
phố kinh tế trọng điểm, nhưng việc thúc đẩy đầu tư
công vào cuối năm có thể giúp tăng trưởng GDP đạt
được mục tiêu dự báo. Báo cáo phân tích cụ thể về
chủ đề này sẽ được chúng tôi gửi đến Quý khách
hàng trong thời gian tới.
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Công nghiệp & xây dựng

Nguồn: GSO, Agriseco Research
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4. Chỉ số PMI 

❖ 6 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1,47% so với
cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ
2016. CPI Tháng 6 tăng 0,19% so với tháng trước và
CPI Quý II tăng 2,67% so với cùng kỳ 2020. Lạm
phát cơ bản tháng 6 tăng 0,07% so với tháng 5 và
tăng 1,14% so với cùng kỳ 2020. Đóng góp chính cho
sự tăng của chỉ số được giải thích đến từ nhóm vật
liệu xây dựng (sắt, thép) và xăng dầu, điện. Tuy
nhiên sự tăng này được cân bằng bởi việc giảm nhiệt
trong giá các mặt hàng nông nghiệp như lúa gạo (do
đã xong vụ mùa) và giá thịt lợn giảm do nguồn cung
tăng trở lại.

❖ Lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Agriseco Reseach
đánh giá tình trạng mất cân bằng cung cầu đang xảy
ra cục bộ, nhưng sẽ sớm bình thường trở lại sau khi
chuỗi cung ứng hồi phục.

❖ Trên thế giới, kỳ vọng về lạm phát và lãi suất đã bắt
đầu tăng lên vào cuối năm khi các chuyên gia của
FED đã nâng dự báo tại cuộc họp trong tháng 6 vừa
qua. Chính sách nới lỏng tiền tệ tại các thị trường lớn
có thể kết thúc nhanh hơn dự kiến khi vaccine đang
dần được tiêm mở rộng tại các nước phát triển.

❖ Agriseco Research dự báo lạm phát cuối năm vẫn có
thể được kiểm soát trong mức 4% theo mục tiêu của
Chính phủ. Quý khách tham khảo báo cáo chi tiết về
lạm phát tại đây.
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Hình: Chỉ số giá tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ (tỷ VND) CPI YoY(%)

2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và lạm phát

Hình: Tăng trưởng thị trường bán lẻ Việt Nam

Nguồn: Bloomberg

Nguồn: GSO, Agriseco Research

3. Bán lẻ & Tiêu dùng

❖ Tổng mức bán lẻ tháng 6 sụt giảm do ảnh
hưởng của dịch Covid. Tháng 6, tổng mức bán lẻ
giảm 2% so với tháng trước và giảm 6,6% so với
cùng kỳ năm trước. TP.HCM là địa phương chiếm
khoảng 33% dịch vụ của cả nước đã bị giãn cách xã
hội từ cuối tháng 5, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dịch
vụ - tiêu dùng.

❖ AGR Research cho rằng bán lẻ tiêu dùng khó có thể
tăng trở lại do dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp
và khó có thể hồi phục nhanh trở lại. Động lực tăng
trưởng kinh tế từ Bán lẻ - Tiêu dùng sẽ bị suy giảm
trong nửa sau năm 2021.

Nguồn: Trading Economics

Hình: Đồ thị Dot Plot tại ngày 16/06

❖ Chỉ số PMI giảm mạnh từ 53,1 của tháng 5
xuống còn 44,1 trong tháng 6. Nguyên nhân là do
các biện pháp phong tỏa và tình trạng đóng cửa tại
các thành phố lớn như TP.HCM và nhiều tỉnh lân cận.
Đồng thời, hoạt động logistics cũng hạn chế, tình
trạng khan hiếm container làm đứt gãy tạm thời chuỗi
cung ứng (Theo IHS Markit).

❖ PMI là một chỉ báo sớm cho thấy GDP Quý 3 có thể
đạt mức thấp, thể hiện qua số lượng đơn đặt hàng
giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ đợt bùng phát đầu
tiên vào đầu năm 2020.
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https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1025833


AGRISECO MACRO VIEW
Ngày 06 tháng 07 năm 2021

Agriseco – Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn

5. Đầu tư công

6. Xuất nhập khẩu
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❖ Đầu tư công có tăng trưởng nhưng chưa đạt kỳ
vọng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư
công của khu vực Nhà nước thực hiện ước tính đạt
171,9 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8% kế hoạch năm và
tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án
thực hiện nửa đầu năm 2021 chủ yếu là chuyển tiếp
từ 2016 - 2020, các dự án mới chủ yếu vẫn đang
trong quá trình chờ phê duyệt kế hoạch phát triển
Kinh tế xã hội bao gồm quy hoạch đầu tư công vùng,
tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

❖ Với vai trò là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế
Agriseco dự báo đầu tư côngsẽ được đẩy mạnh vào
nửa sau của năm 2021 để trở thành mũi nhọn thúc
đẩy kinh tế khi các động lực khác khó đạt được kỳ
vọng. Quý khách có thể tham khảo báo cáo chi tiết về
chủ đề Đầu tư công tại đây, chúng tối sẽ tiếp tục cập
nhật chủ đề này trong thời gian tới. Nguồn: GSO, Agriseco Research

Nguồn: GSO Infographics

7. Tỷ giá

❖ Chuyển sang trạng thái nhập siêu sau nhiều
năm xuất siêu. 6 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt
157,63 tỷ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ; nhập
khẩu đạt 159,1 tỷ USD, tăng 36,1%. Cán cân
thương mại 6 tháng đầu năm ước tính nhập siêu
1,47 tỷ USD. Nguyên nhân nhập siêu chủ yếu do giá
nguyên vật liệu tăng cao khiến giá trị nhập khẩu
tăng. Bên cạnh đó tình trạng giãn cách xã hội ở một
số địa phương cũng khiến các mặt hàng xuất khẩu
trọng điểm bị ảnh hưởng.

❖ Agriseco dự báo tình trạng nhập siêu có thể tiếp tục
kéo dài trong các tháng tới đặc biệt khi đồng VND
vẫn lên giá so với USD. Mặc dù vậy mức tăng trưởng
xuất khẩu cao hơn 30% vẫn tạo cơ hội cho các
doanh nghiệp nửa sau năm.

❖ Đồng VND đang lên giá so với USD. Hiện tại tỷ
giá USD đang ở mức 22,870VND, giảm 0,5% so với
thời điểm đầu năm. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam
theo năm đang ở mức cao trong lịch sử. Với số tuần
nhập khẩu rơi vào khoảng 4,2 tháng vào cuối năm
2020 (theo ADB), đạt mức chuẩn khuyến nghị của
IMF là khoảng 4 - 4,5 tháng, Việt Nam vẫn đang có
nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào. Điều này sẽ tạo điều
kiện để việc điều hành tỷ giá ở mức ổn định. Việt
Nam vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi danh sách theo
dõi cho việc “thao túng tiền tệ” nên việc ổn định tỷ
giá cần được tiếp tục duy trì.

❖ Dự báo năm 2021 có thể là một năm hiếm hoi chứng
kiến sự lên giá của đồng VND so với ngoại tệ. Điều
này có thể khiến tình trạng nhập siêu diễn ra và đồng
thời sẽ có một lượng USD rút ra khỏi ngân hàng để
chảy vào các kênh đầu tư có mức sinh lời cao hơn.
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https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1025532
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KẾT LUẬN: ______________________________________________________________________________________

Đánh giá chung:

▪ Mặc dù GDP vẫn đạt mức tăng trưởng cao so với 2020 tuy nhiên để đạt mục tiêu cuối năm của chính phủ
sẽ còn gặp nhiều thách thức. Đại dịch Covid 19 bùng phát và diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng tiêu
cực đến các chỉ tiêu về tăng trưởng trong năm nay. Các động lực tăng trưởng chính bao gồm xuất nhập
khẩu, bán lẻ tiêu dùng, đầu tư công đều đang gặp trở ngại trong nửa đầu năm. Trong các yếu tố này
Agriseco Research đánh giá việc đẩy mạnh đầu tư công là khả thi nhất trong môi trường hiện tại để hoàn
thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% của Chính phủ.

▪ Trong Quý III/2021, Agriseco Research đánh giá tăng trưởng GDP sẽ ở mức thấp so mức nền của năm
ngoái tương đối cao và đại dịch bùng phát tại vùng trọng điểm kinh tế TP.HCM. Chỉ số PMI ở mức thấp
cũng là chỉ báo sớm cho thấy tăng trưởng quý 3 sẽ không quá khả quan.

▪ Về lạm phát và lãi suất, Agriseco dự báo mục tiêu kiểm soát ở mức 4% vẫn khả thi. Dù bị ảnh hưởng từ 
các mặc hàng xăng dầu nhưng độ lan tỏa là ko lớn, trong khi sức cầu còn yếu và giá thực phẩm (thịt lợn) 
vẫn đang trong đà giảm.
_________________________________________________________________________________________

Cơ hội cho thị trường:

▪ Agriseco Research tin tưởng rằng dịch bệnh có thể được khống chế nhờ quyết tâm của Chính phủ. Các
nhóm ngành có thể hưởng lợi như Khu công nghiệp vẫn chưa tăng giá nhiều trong giai đoạn qua sẽ là cơ
hội cho giai đoạn tới. Nhờ vào việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào nửa sau năm 2021, các nhóm
ngành hưởng lợi bao gồm các ngành Vật liệu xây dựng (sắt, thép, cát đá,…), Bất động sản – Xây dựng,
Ngân hàng.

▪ Lạm phát vẫn đang đc kiểm soát tốt từ 2016 do vậy vẫn tạo môi trường thuận lợi cho Thị trường chứng
khoán duy trì đà tăng trưởng.

▪ Xuất khẩu vẫn đang duy trì đà tăng trưởng cao, tuy nhiên cơ hội đầu tư nhóm ngành xuất khẩu sẽ có sự
phân hóa, nhóm xuất khẩu sang Trung Quốc và khu vực lân cận do không bị ảnh hưởng nhiều bởi giá
cước logistics tăng cao chóng mặt sẽ có lợi nhiều hơn so với nhóm xuất khẩu sang thị trường Mỹ hoặc
châu Âu.
_________________________________________________________________________________________

Hình: Số ca nhiễm Covid đợt bùng phát dịch lần thứ 4

Nguồn: VNExpress

Hình: P/E thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn: FiinPro
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Agribank Tây Hà Nội

Miền Trung

Quảng Bình
Quảng Trị
Huế
Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Kon Tum

Miền Nam

10 điểm tại Hà Nội

22 điểm tại chi nhánh Agribank các tỉnh

Lâm Đồng
Bình Dương
Đồng Nai
Tây Ninh
Ninh Thuận

Bình Định
Gia Lai
Phú Yên
Đăk Lăk
Khánh Hòa
Đăk Nông

Vĩnh Long
Kiên Giang
Chi nhánh Trường Sơn
Chi nhánh Quận 5

Trà Vinh
Sóc Trăng
Bạc Liêu
Cần Thơ
Long An
Cà Mau

Bà Rịa-Vũng Tàu
Đồng Tháp
Gò Công-TiềnGiang
An Giang
Bình Phước
Bến Tre

0283.8216.362

Trụ sở chính: 0246.2762.666

CN Miền Bắc: 0243.8687.217

Agribank Hoàn Kiếm
Agribank Hoàng Mai
Agribank Tràng An 
Agribank Tam Trinh

Agribank Tràng An
Agribank Tây Đô
Agribank PGD số 3 – CN Sở giao dịch

Hà Giang
Lạng Sơn
Tuyên Quang
Bắc Giang
Quảng Ninh

Tây Quảng Ninh
Lào Cai
Hòa Bình
Sơn La
Bắc Ninh

Hà Nam
Thái Nguyên
Hải Dương
Hải Dương II

Hải Phòng
Bắc Hải Phòng
Nam Định
Thái Bình

Thanh Hóa
Nghệ An
Nam Nghệ 
An
Hà Tĩnh

(0236).367.1666

AGRISECO MACRO VIEW
Ngày 06 tháng 07 năm 2021


