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Kính gửi Quý khách hàng,
Năm 2021 tăng trưởng kinh tế kỳ vọng được dẫn dắt bởi 3 yếu tố: Tiêu dùng, Xuất nhập khẩu và Đầu tư
công. Nhìn lại thành quả từ đầu năm, tăng trưởng GDP chỉ đạt mức 5,64% - đang phần nào thấp hơn kỳ
vọng của thị trường. Mục tiêu tăng trưởng GDP 6% - 6,5% năm nay gặp ảnh hưởng tiêu cực của dịch
Covid, tác động đến các khu vực xung yếu như TP.HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang,… và đang diễn biến phức
tạp tại Hà Nội. Đẩy mạnh đầu tư công bắt buộc phải trở thành động lực tăng trưởng chính sau khi những
đầu kéo như Xuất khẩu, Tiêu dùng đang gặp nhiều trở ngại bởi những yếu tố khách quan bên ngoài. Điều
này sẽ tạo ra nhiều cơ hội trên Thị trường Chứng khoán trong nửa cuối năm nay và năm 2022.
Agriseco Research kính gửi Quý khách báo cáo Cập nhật Triển vọng từ Đầu tư công và các cơ hội đi kèm.
Kính chúc Quý khách đầu tư hiệu quả.
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1. Tiến độ giải ngân đầu tư công từ đầu năm chưa đạt kỳ vọng
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đầu năm 2021

(Đv: nghìn tỷ đồng)

Giải ngân Lũy kế % Kế hoạch năm

Đầu tư công còn chậm hoàn thành kế hoạch.
❖ Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), giải ngân

đầu tư công từ đầu năm ước tính đạt 171,9 nghìn tỷ

đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2020 nhưng mới đạt

36,8% kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng đã chậm lại

đáng kể so với mức tăng trưởng khoảng 30% của 2020

so với 2019.

❖ Tính từ đầu năm, chỉ có 15/63 địa phương có tỷ lệ giải

ngân trên 3% và có tới 37/63 địa phương tỷ lệ giải

ngân 0%. Theo Bộ Tài chính, giải ngân tại địa phương

mới chỉ bằng 1,73% dự toán; vốn TW bổ sung bằng

1,77% - thấp hơn nhiều năm 2020 là 7,19%.

❖ Các dự án giải ngân từ đầu năm chủ yếu là các dự án

chuyển tiếp giai đoạn 2016 – 2020 tập trung chủ yếu ở

một số dự án lớn như Cao tốc Bắc Nam và sân bay

Long Thành.

Agriseco Research đánh giá việc giải ngân chưa đạt
kỳ vọng do những nguyên nhân sau:
❖ Kế hoạch đầu tư công năm nay trùng với giai đoạn xây

dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 - 2025

tại các vùng, địa phương. Vì vậy các dự án triển khai từ

đầu năm chủ yếu từ các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn

trước, trong khi các quy hoạch phát triển tại từng

vùng/địa phương bao gồm quy hoạch về đầu tư công

khả năng tới cuối 2021 hoặc 2022 mới dần được hoàn

thiện và thông qua.

❖ Giá nguyên vật liệu xây dựng đang tăng cao như thép,

cát, đá (tăng khoảng 60% từ đầu năm) ảnh hưởng đến

tiến độ các gói thầu và hiệu quả của dự án. Trong nửa

cuối năm, điều này có thể được cải thiện khi giá nguyên

vật liệu hạ nhiệt sau khi cung cầu cân bằng.

❖ Dịch bệnh Covid rất phức tạp, kéo dài bùng phát tại

nhiều địa phương nơi có những dự án trọng điểm, đặc

biệt là khu vực phía Nam. Tiến độ giải phóng mặt bằng

tại nhiều địa phương vẫn còn nhiều khúc mắc, chậm kết

toán công trình.

Nguồn: GSO, Agriseco Research

Nguồn: GSO, Agriseco Research
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Nửa đầu năm 2021, tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,64% - thấp

hơn so với kỳ vọng. Các động lực tăng trưởng kinh tế như

Xuất nhập khẩu, Tiêu dùng đang suy yếu:

❖ Xuất nhập khẩu. Cán cân thương mại chuyển dịch từ

xuất siêu sang nhập siêu (nhập siêu 1,47 tỷ USD nửa đầu

năm). Giá hàng hóa vẫn ở mức cao khiến chi phí nhập

khẩu tăng mạnh, Agriseco Research đánh giá hiện tượng

nhập siêu sẽ tiếp diễn trong các tháng tới trước khi được

cải thiện các tháng cuối năm khi giá nguyên vật liệu được

cân bằng trở lại. Năm 2021, Việt nam có thể nhập siêu sau

5 năm xuất siêu liên tiếp. Cần lưu ý rằng năm 2020 Việt

Nam xuất siêu kỷ lục 18 tỷ đô và là một trong những yếu

tố thúc đẩy tăng trưởng. Do vậy, tình trạng nhập siêu sẽ là

trở ngại cho tăng trưởng nửa cuối năm. Việc cải thiện tình

trạng này đang tương đối khó khan do (i) cầu tiêu dùng

phụ thuộc vào tình hình Covid quốc tế và (ii) Việt Nam khó

phá giá đồng nội tệ trong bối cảnh Mỹ vẫn đang xem xét

vấn đề thao túng tiền tệ.

❖ Tiêu dùng. Từ đầu năm tiêu dùng được kỳ vọng sẽ phục

hồi mạnh mẽ trong năm nay khi dịch bệnh được khống

chế, tuy nhiên Covid vẫn diễn biến phức tạp với quy mô lan

rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khối dịch vụ. Do vậy,

động lực tăng trưởng từ tiêu dùng sẽ phụ thuộc chủ yếu

vào khả năng kiểm soát dịch 6 tháng cuối năm và Agriseco

Research đánh giá đây sẽ khó là đầu kéo chính cho tăng

trưởng kinh tế.

❖ Đầu tư công nửa đầu năm tỷ lệ giải ngân thấp. Tuy nhiên

Agriseco Research đánh giá đây là đầu kéo khả thi nhất

cho giai đoạn 6 tháng cuối năm và 2022. Việt Nam có thể

chủ động được trong việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công,

hỗ trợ tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới.

Lợi ích kỳ vọng từ việc đẩy mạnh đầu tư công

(1) Đầu tư công đem lại tính dẫn dắt và lan tỏa trên nhiều

nhóm ngành, từ Bất động sản, vật liệu, hạ tầng cho đến việc

tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, giảm thiểu tỷ

lệ thất nghiệp.

(2) Gần đây, theo tính toán mới của Tổng cục thống kê, dự

báo giai đoạn 2021 – 2025 nếu giải ngân vốn đầu tư công

tăng thêm 1% so với năm trước thì GDP tăng thêm 0,058%.

(3) Bên cạnh tác động trực tiếp, hiệu ứng lan tỏa còn mạnh

mẽ hơn giai đoạn trước khi việc giải ngân 1 đồng vốn đầu tư

công sẽ kéo theo 1,61 đồng vốn đầu tư khối ngoài nhà nước

(bao gồm gối tư nhân và khối FDI), cao hơn giai đoạn trước là

1,42 đồng.

Hình: Việt Nam đang ở vị thế nhập siêu 

sau 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn: GSO Infographics

2. Đầu tư công sẽ cần được đẩy mạnh trong nửa cuối năm 2021 

❖ Các đầu kéo tăng trưởng 2021 đều chưa đạt kỳ vọng

Hình: Vốn đầu tư thực hiện từ Ngân sách 

nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn: GSO Infographics
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Tổng mức bán lẻ (tỷ VND) CPI YoY(%)

Nguồn: GSO, Agriseco Research
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❖ Kế hoạch giải ngân 2021 – 2025 tăng thêm hơn

40% so với con số thực hiện của giai đoạn 2016 -

2020. Giai đoạn 2016 – 2020, giải ngân đầu tư công

thực hiện đạt hơn 2 triệu tỷ đồng. Trong giai đoạn 2021 –

2025, kế hoạch giải ngân đầu tư công công bố vào đầu

năm là 2,5 triệu tỷ đồng; và được nâng lên 2,87 triệu tỷ

đồng vào ngày 24/5 vừa qua – tăng thêm hơn 40% so

với con số thực hiện của giai đoạn trước. Riêng năm

2021, vốn đầu tư công kế hoạch gần 600.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ dành nguồn lực thích đáng để giải

quyết các dự án trọng điểm hiệu quả. Giai đoạn 2021 –

2025 mục tiêu đầu tư công sẽ ưu tiên thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế, tạo tác động lan tỏa nhiều khối ngành,

chuyển đổi kinh tế số theo cách mạng công nghệ 4.0 thay

vì ưu tiên việc đảm bảo an sinh xã hội như giai đoạn

2016 – 2020. Đồng thời, tập trung nguồn vốn giải ngân ở

các công trình hạ tầng lớn như sân bay, cao tốc, nhà ga

có quy mô quốc gia thay vì các dự án quy mô vùng, tỉnh,

điện đường trường trạm như giai đoạn trước. Chính phủ

đã cắt giảm khoảng 1.050 dự án không cần thiết. Dự kiến

việc cắt giảm sẽ tiếp tục để còn khoảng 5.000 dự án thực

hiện so với con số 6.447 dự án giai đoạn 2016 – 2020. Số

vốn tăng lên trong khi số lượng dự án được cắt giảm sẽ

tạo ra nguồn lực tập trung vào các dự án trọng điểm.

Hình: Cơ cấu Tổng đầu tư của Việt Nam 

nhiệm kỳ 2016 – 2020

▪ Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ mới ban hành Tháng 6/2021 nêu rõ định hướng tập trung tháo gỡ

các khó khăn, khúc mắc về thể chế, chính sách. Đồng thời, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách

nhà nước năm 2021 đạt 95% - 100% kế hoạch được giao. Trong đó, đến hết Quý III/2021 giải ngân đạt

tối thiểu 60% kế hoạch.

▪ Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Chỉ thị số 13/CT- TTg: Về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng

xây dựng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2021 – 2025. Trong đó nêu rõ, Vốn đầu tư công phải thực sự

đóng vai trò dẫn dắt, là “vốn mồi” để thu hút tối đa các nguồn lực khác.

▪ Vừa qua, Bộ Giao thông – Vận tải đã yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp thẩm quyền phê duyệt tất

cả các tỉnh chậm nhất vào tháng 12/2021. Đồng thời, các chủ đầu tư đảm bảo giải ngân tối thiểu 90% kế

hoạch cho đến hết tháng 12/2021. Đồng thời, tất toán hết các công trình có nguồn vốn kéo dài từ năm

2020. Đây sẽ là nhóm được tập trung giải ngân mạnh mẽ nhất trong thời gian tới.

▪ Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công 2021. Trong đó đến hết 31/12/2021 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn 2021 

được giao.

❖ Chính phủ đang có những động thái để tăng cường đẩy mạnh đầu tư công

2. Đầu tư công được kỳ vọng sẽ giải ngân mạnh từ nửa cuối năm 2021 

Nguồn: NICF, GSO



Agriseco – Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn

AGRISECO INSIGHT REPORT
Ngày 16 tháng 07 năm 2021

Hình: Dự án Cao tốc Bắc Nam

Nguồn: Agriseco Research tổng hợp

Hình: Hệ thống cao tốc ĐBSCL – Tiến độ & Quy hoạch

Dự án
Quy 
mô

Tổng
đầu tư

Hoàn 
thành

Tiến độ hiện tại Hiệu quả kỳ vọng

Cao tốc 
Trung 
Lương - Mỹ 
Thuận - Cần 
Thơ

81 km
Hơn 21 
nghìn 

tỷ đồng
2023

Đã hoàn thành một 
phần dự án.

Là tuyến cuối cùng trong 
chuỗi Cao tốc Bắc Nam, thúc 
đẩy kinh tế, an ninh khu vực 
Tây Nam Bộ.

11 dự án 
thành phần 
tuyến Cao 
tốc Bắc 
Nam

654 km
112 

nghìn 
tỷ đồng

2024

Đã bàn giao 97%. 3/8 
dự án thuộc hình thức 
đầu tư công đang sắp 
về đích. 3 dự án hình 
thức PPP đã ký hợp 
đồng BOT.

Đáp ứng nhu cầu vận tải và 
giải quyết tình trạng giao 
thông trên QL1. Cao tốc Bắc 
Nam là tuyến giao thông quan 
trọng nhất trong nhiệm kỳ 
này.

Mở rộng 
sân bay Tân 
Sơn Nhất & 
Nội Bài

9 nghìn 
tỷ đồng

2022

Sân bay Nội Bài vẫn 
đang sửa chữa trong 
khi Tân Sơn Nhất đã 
có thể vận hành một 
phần.

Giúp nâng công suất 2 sân 
bay quan trọng nhất của quốc 
gia thêm khoảng 110 triệu 
khách/năm. Các ngành dịch 
vụ hàng không hưởng lợi.

Sân bay 
quốc tế 
Long Thành 
Giai đoạn 1

1.180 
ha

114 
nghìn 

tỷ đồng
2025

Đang giải phóng mặt 
bằng đạt hơn 50% và 
khởi công giai đoạn 1.

Công suất dự kiến 25 triệu 
khách/năm cho GĐ1. Sau khi 
hoàn thành đây sẽ là sân bay 
lớn nhất Việt Nam trong tương 
lai, đồng thời kết nối nhiều 
mạng lưới giao thông khác.

Nhà máy 
nhiệt điện 
Thái Bình 2

600 
MW

41 
nghìn 

tỷ đồng
2022

Tiến độ tổng thể đã 
đạt hơn 86%. Đốt dầu 
máy chạy thử vào 
T11/2021.

Giúp đảm bảo cung cấp điện 
cho khu vực đồng bằng sông 
Hồng, giảm phụ thuộc vào 
thủy điện do tính thiếu ổn 
định của thủy lưu.

Dự án Nhiệt 
điện Long 
Phú 1

1.200 
MW

29,5 
nghìn 

tỷ đồng
2021

Tổ máy 1 vận hành 
vào Quý II, tổ máy 2 
vận hành vào Quý 
III/2021.

Giúp đảm bảo cung cấp điện 
cho khu vực tỉnh Sóc Trăng và 
đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án Nhiệt 
điện Sông 
hậu 1

2.120 
MW

72 
nghìn 

tỷ đồng
2021

Tổng tiến độ lũy kế đã 
đạt gần 97%. Sẽ hòa 
lưới điện năm 2021.

Cung cấp thêm vào lưới điện 
quốc gia khoảng 7,8 tỷ 
kWh/năm, khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long.

Nguồn: Agriseco Research tổng hợp

Các dự án trọng điểm triển khai giai đoạn 2021 - 2025
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3. Cơ hội các nhóm ngành hưởng lợi từ đầu tư công

Mã Ngành Triển vọng

VHM
Bất động 

sản

- Đầu tư công được đẩy mạnh, các dự án cơ sở hạ tầng được phê duyệt là xúc tác
tích cực tới thị trường Bất động sản. Nguồn cung mở rộng khi pháp lý tại nhiều dự
án được khơi thông, đồng thời nhu cầu hồi phục trong môi trường lãi suất thấp.

- VHM là doanh nghiệp có vị thế đầu ngành, sở hữu quỹ đất trải rộng trên cả nước,
hưởng lợi từ giá đất tăng cùng kỳ vọng tăng tốc đầu tư công phát triển hạ tầng.

HPG
Vật liệu 

xây dựng -
Thép

- Nhiều công trình đầu tư công đang sử dụng thép của Hòa Phát để thi công như:
cầu Vĩnh Tuy – Hà Nội, Cao tốc Bắc – Nam, cầu Mỹ Thuận 2, sân bay Long Thành.

- Hòa Phát là doanh nghiệp đầu ngành thép. Hưởng lợi từ yếu tố tăng giá thép từ
đầu năm 2021 đến nay, cùng với đó là việc sở hữu chuỗi quy trình khép kín giúp
cải thiện Biên lợi nhuận.

- Nhà máy Dung Quất 2 đi vào hoạt động nâng tổng công suất tiêu thụ lên cao kỷ
lục 8 triệu tấn thép/năm.

HT1
Vật liệu 

xây dựng -
Xi măng

- Thị phần dẫn đầu khu vực miền Nam, chiếm 8% thị phần cả nước.
- Mục tiêu sản lượng bán năm 2021 khoảng 6,97 triệu tấn, lớn nhất tại miền Nam.
- Duy trì mức cổ tức tiền mặt cao (1.200đ/cp năm 2020).

KSB

Vật liệu 
xây dựng -
Khai thác 

đá

- Là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực khai thác đá.
- Chính sách mới cho phép mỏ đá nâng công suất lên 50% mà không phải điều

chỉnh quy hoạch dự án giúp gỡ vướng về pháp lý.
- Trữ lượng khai thác lớn và ngày càng được mở rộng, sở hữu nhiều mỏ có vị trí

gần tâm điểm đầu tư công như sân bay Long Thành, Cao tốc Bắc Nam
- Biên lợi nhuận cao so với ngành, trên 35%.

FCN
Thi công 

nền móng

- Là doanh nghiệp đầu ngành trong thi công nền móng, công trình ngầm ở Việt
Nam.

- Fecon mới trúng 2 gói thầu với tổng trị giá 950 nghìn tỷ đồng trong tháng 6.
Doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021 tăng trưởng 35%
và 25% so với cùng kỳ.

ACV
Cảng hàng 

không

- Là chủ thầu cho nhiều dự án Cảng hàng không lớn như Long Thành, Phú Bài, ACV 
sẽ hưởng lợi nhờ mục tiêu phát triển ngành hàng không trong dài hạn của Chính 
phủ. Lượng tiền lớn cũng giúp ACV có khả năng đầu tư và duy trì các dự án qua 
dịch Covid.

- Rủi ro chính đến từ việc dịch Covid kéo dài hơn dự kiến.

❖ Agriseco Research kỳ vọng từ nửa cuối năm 2021, tiến độ giải ngân đầu tư công sẽ được đẩy mạnh để
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau khi các "đầu kéo" còn lại là Xuất khẩu và Bán lẻ đang bị ảnh hưởng bởi các
yếu tố bên ngoài. Mặc dù việc triển khai từ đầu năm vẫn đang bị chậm, tuy nhiên Agriseco Research kỳ vọng
điều này được tháo gỡ nhờ nhiều động thái thúc đẩy của Chính phủ. Bên cạnh đó, việc hoàn tất lập và phê
duyệt Quy hoạch phát triển vùng/địa phương giai đoạn tới sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ để triển khai các dự
án mới.

❖ Những nhóm ngành hưởng lợi có thể kể tới là: Nhóm thượng nguồn: Bất động sản (VHM, NVL, KDH,
NLG), Vật liệu xây dựng (HPG, HSG, HT1, BCC, KSB). Nhóm Trung & hạ nguồn: Xây dựng (CTD, HBC, VCG),
Thi công công trình (FCN, ITD), Logistics & Cảng biển (ACV, GMD) sau khi hạ tầng hoàn thiện. Nhóm hưởng
lợi gián tiếp như ngân hàng khi được tăng cường cấp tín dụng để giải ngân trong lĩnh vực này.

❖ Agriseco Research lựa chọn một số cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, được hưởng lợi từ quá trình triển
khai đầu tư công giai đoạn tới. Mặc dù một số cổ phiếu giá đã tăng tương đối mạnh phản ánh trước kỳ vọng,
tuy nhiên vẫn là cơ hội phù hợp để giải ngân tại các nhịp điều chỉnh của thị trường, với thời hạn nắm giữ 6
tháng - 1 năm.

https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1025772
https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1025815
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Trụ sở chính

Chi nhánh miền Bắc

32 cơ sở phát triển dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân Hàng Agribank
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đặt tại chi nhánh

Ngân hàng Agribank

Chi nhánh miền Nam
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Tòa nhà Agribank, số 228 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

179A Nguyễn Công Trứ (2A Phó Đức Chính), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Số 207 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
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