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Kinh tế Việt Nam tháng 6/2022 

Mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều 
năm; Nâng dự báo GDP năm 2022 lên 
+6,9% 
 

 

 

 

Tăng trưởng mạnh lên +7,7% lan rộng sang ngành dịch vụ 

GDP thực tế tiếp đà phục hồi sau COVID trong Q2, với  tốc độ tăng trưởng lên đến 

+7,7% (Q1 +5,1%, theo dữ liệu đã điều chỉnh), kết quả tốt nhất kể từ năm 2017. 

Con s ố này cao hơn đáng kể so với  dự báo của chúng tôi là +4,5% và  dự báo trung 

bình là +5,9% từ sự đồng thuận của các chuyên gia. 

Tăng trưởng GPD được đóng bởi  +3,3% điểm phần trăm từ ngành công nghiệp & 

xây dựng và  đáng chú ý với  ngành dịch vụ tạo mức tăng mạnh lên +2,9% điểm phần 

trăm (Q1: +1,9% đi ểm phần trăm). 

Quan đi ểm chi tiêu cho thấy bức tranh tương tự, với  xuất khẩu hàng hóa và  dịch 

vụ đạt hiệu suất cao nhất (+9,1% so với  đầu năm so với  + 5,1% trong Q1) trong khi 

tiêu dùng cuối cùng tăng lên +6,1% so với  đầu năm từ + 4,3% trong Q1. 

Tăng trưởng Công nghiệp & Xây dựng được dẫn dắt bởi sản xuất dựa trên sóng 

giảm của Omicron và nhu cầu ổn định 

Tăng trưởng ngành công nghiệp và  xây dựng tăng +8,9% n/n trong Q2, dẫn đầu là 

ngành s ản xuất tăng 11,5% (Q1: +7,7%). Sự tăng trưởng mạnh mẽ được ghi  nhận 

trên các phân khúc chính. Các nhà máy có thể tăng cường sản xuất khi làn sóng 

Omicron suy yếu từ tháng 4, trong bối cảnh nhu cầu thị trường nước ngoài phục 

hồi . 

Sản lượng quần áo tăng lên +23,5% (Q1: +19,2%) trong khi giày dép tăng +15,9% 

(Q1: +14,7%). Sản lượng cũng có thể được cải thiện bởi các công ty nước ngoài tiếp 

tục mở các nhà máy ở Việt Nam theo chiến lược “Trung Quốc +1”. Theo các nguồn 

tin, phong tỏa tại Thượng Hải đã khiến một s ố nhà sản xuất hàng may mặc tạm 

thời  tăng cường sản xuất tại Việt Nam để bù đắp cho việc đóng cửa nhà máy ở 

Trung Quốc. 

Sản phẩm máy tính, điện tử và  quang học tăng lên +15,4% so với  +5,7% trong Q1, 

dẫn đầu là linh kiện điện tử (+15,6% so với +10,5% trong Q1) và  thiết bị truyền 

thông (+17,3% so với  +7,3% trong Q1). Mặt khác, hàng điện tử tiêu dùng đang 

chững lạ i(+8,6% so với  +2,5% trong Q1), với  sản lượng giảm trong tháng 6 (-4,8% 

so với  +10,8% trong tháng 5) lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021. Điều này chứng 

thực với  động thái của Samsung Electronics vào giữa tháng 6 để tạm thời dừng các 

đơn đặt hàng mua sắm mới và yêu cầu nhiều nhà cung cấp trì hoãn hoặc giảm các 

lô hàng l inh kiện cho nhiều dòng sản phẩm bao gồm TV, thiết bị gia dụng và  điện 

thoại thông minh. Do mức tồn kho ngày càng tăng (của cả linh kiện và hàng hóa 

cuối  cùng) và chi phí gia tăng. Việt Nam là cơ sở sản xuất lớn nhất của Samsung, 

chiếm hơn 60% s ản lượng điện thoại thông minh toàn cầu của Samsung. 

Khai  thác và  khai thác đá (+3,4% so với +1,1% trong Q1) và xây dựng (+4% so với  

+3,3% trong Q1) được cả i  thiện ở mức độ nhỏ hơn so với l ĩnh vực sản xuất, có thể 

bị  hạn chế bởi chi phí nguyên vật liệu tăng. Điện và  khí đốt (+5,2% so với +7,1% 

trong Q1) được tăng chậm lại do giá than tăng cao dẫn đến tình trạng thiếu hụt đã 

hạn chế sản lượng của các nhà máy điện trong tháng 4 và  tháng 5. 

Sản xuất công nghiệp (IP) tăng mạnh +11,5% n/n (+1% so với tháng trước) trong 

tháng 6 từ mức +9,5% vào tháng trước. Chế biến, chế tạo dẫn đầu với +13,1% 

n/n (tháng 5: + 12,1%) mặc dù tăng trưởng so với  tháng trước (+0,6%) ở mức 

thấp nhất trong 4 tháng. Điện và  khí đốt cũng tăng lên +6,3% (trung bình từ tháng 

4 đến tháng 5: + 2,6%), cho thấy tình trạng thiếu than có thể đã giảm bớt nhờ 

nhập khẩu từ Úc tăng lên. 
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Sự phục hồi của dịch vụ được thúc đẩy bởi tái mở cửa và sự trở lại của 
du lịch 

Dịch vụ (+8,6%) tăng vọt lên mức tăng trưởng tốt nhất trong nhiều năm - lần gần 

nhất lĩnh vực này đạt mức tăng trưởng trên 8% là vào Q4/2019. Các dịch vụ hướng 

tới  người  tiêu dùng đã thúc đẩy sự phục hồi khi các hạn chế về đại dịch được nới  

lỏng và  khách du lịch quay trở lại. 

Các phân khúc liên quan đến khách sạn, cụ thể là lưu trú và thực phẩm (+25,9% so 

với  Q1: -1,2%) và  văn hóa, vui chơi & gi ải trí (+14% so với Q1: +2,5%) đều ghi nhận 

mức tăng hai con s ố, được hỗ trợ bởi  sự khởi sắc du l ịch nội địa, biên giới quốc tế 

mở cửa trở lạ i  vào giữa tháng 3 và  nới lỏng các hạn chế về nhập cảnh còn lại trong 

tháng 4 và  tháng 5 (xét nghiệm, tiêm chủng, khai báo sức khỏe, v.v.). Lượng khách 

du l ị ch quốc tế phục hồi về mức 8,5% trước COVID (tháng 1/2020) trong Q2 (tháng 

6: 11,9% so với  tháng 5: 8,7%), so với  chỉ 1,5% của mức trước COVID trong Q1. 

Giao thông & kho bãi (+9,4% so với  +7% trong Q1) được cả i  thiện mặc dù chi phí 

nhiên liệu cao hơn, do nhu cầu mở lại đã hỗ trợ cho các dịch vụ vận tải hành khách. 

Luân chuyển 47,9 tỷ khách.km trong Q2, tăng + 42,7% so với  một năm trước. 

Thương mại bán buôn & bán lẻ tăng +8,3% so với +3,4% trong Q1 do hoạt động 

sản xuất và  doanh số bán lẻ phát triển mạnh mẽ. Doanh số bán lẻ danh nghĩa tăng 

trưởng lên +19,5% trong Q2 (Q1: +4,6%), trong khi doanh số bán lẻ thực tế tăng 

trưởng ước tính +14,2% (Quý 1: +1,6%). 

Tính đến tháng 6, doanh số bán lẻ danh nghĩa đã vượt qua mức đỉnh trước dịch là 

4,6%, tăng +27,3% n/n (so với  mức giảm +19,5% vào tháng 5), được cả i  thiện bởi 

các tác động cơ bản thuận lợi (tháng 6 năm 2021: -9,7% so với  tháng 5 năm 2021: 

-2,1%). Tính theo tháng (+1,4%), việc mở rộng bị chậm lại trong tháng thứ ba và  dữ 

l iệu tháng 5 điều chỉnh còn +1,6% (từ +4,2%). Đáng chú ý, doanh thu đang được 

hỗ trợ bởi  nhu cầu của khách du l ịch, thể hiện qua doanh số lưu trú & thực phẩm 

(+80% so với  +50,6% trong tháng 5) và doanh số du lịch (+1659,4% so với  + 396,3% 

trong tháng 5). Doanh số bán hàng hóa (+12,2% so với  +16,3% trong tháng 5) tăng 

chậm lại, cho thấy rằng người tiêu dùng có thể bắt đầu cảm thấy sức ép từ việc giá 

cả  tăng cao.  

Các dịch vụ liên quan đến phi thương mại/ du lịch như tài chính & bảo hiểm (+9,2% 

so với  +9,8% trong Q1), bất động s ản (+6,1% so với  +1,9% trong Q1), chuyên 

nghiệp, khoa học & công nghệ (+6,5% so với. +6,3% trong Q1) và thông tin & truyền 

thông (+ 6,3% so với + 5,9% trong 1Q) được hưởng lợi từ việc mở cửa kinh tế rộng 

rã i  hơn. Nhu cầu tín dụng tăng +8,5% từ đầu năm đến ngày 20/06 (so với  +3,1% 

cùng kỳ năm 2021), do các doanh nghiệp vay nợ tăng. 

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng từ chi phí tăng 

Trong l ĩnh vực nông, lâm nghiệp và  thủy sản (+3% so với  +2,5% trong Q1), nông 

nghiệp tăng nhẹ +2,2% trong Q2 từ mức +2,4% trong Q1 do chi phí thức ăn và phân 

bón tăng cũng như thời tiết thất thường. Thủy sản tăng trưởng +4,9% (Q1: +2,6%), 

do s ản lượng nuôi trồng thủy sản tăng +9,2% do nhu cầu xuất khẩu thủy sản tăng 

mạnh, mặc dù sản lượng đánh bắt giảm 4% do chi  phí nhiên l iệu tàu thuyền cao. 

Tuy nhiên, chi phí xăng dầu và vận chuyển cao đã khiến các doanh nghiệp chế biến 

gỗ tích cực tìm ki ếm các nguồn nguyên l iệu trong nước, thúc đẩy tăng trưởng 

ngành lâm nghiệp (+5,4% so với +4,5% trong Q1). 

Cán cân thương mại thặng dư trở lại khi tăng trưởng xuất khẩu tăng 
nhanh hơn nhập khẩu. 

Xuất khẩu hàng hóa vẫn mạnh ở mức +20% n/n trong tháng 6, tăng nhanh so với  

mức tăng 18,1% đã được điều chỉnh vào tháng 5. Điều này đưa xuất khẩu hàng hóa 

trong Q2 tăng 21,1% (Q1: +13,4%). Tính theo tháng, xuất khẩu tăng +5,6%, thu hẹp 

một phần mức giảm -7,2% của tháng trước. 

Tăng trưởng được dẫn đầu bởi máy móc, thi ết bị & dụng cụ (+69% so với  +41,4% 

trong tháng 5), đi ện thoại và  l inh kiện (+15,3% so với  +15,2% trong tháng 5), giày 

dép (+25,9% so với  +12% trong tháng 5 ) và  hàng dệt may (+18,8% so với  +22,7% 
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trong tháng 5). Máy tính & l inh kiện điện tử đã tăng chậm lại từ mức tăng đáng kể 

+25,1% trong tháng 5 (trước đó là +8,3%), nhưng vẫn ở chiều cả i thiện với +9,9%. 

Ước tính trước đó cho thấy xuất khẩu sang EU tăng nhanh (+22,4% trong tháng 6 
so với  +18,1% trong tháng 5), Hàn Quốc (+24,6% so với  +12,8% trong tháng 5) và  

ASEAN (+53,2% trong tháng 6 so với  +36,7 % vào tháng Năm). Xuất khẩu sang Hoa 
Kỳ vẫn tăng trưởng dương ở mức +21,9%, mặc dù thấp hơn so với  mức +29,2% 

trong tháng 5 do ni ềm tin của người tiêu dùng và  nhu cầu trong nước bị  suy giảm 
do lạm phát cao và  thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm -
1,8% (tháng 5: + 3,6%), có thể là do nhu cầu tiếp tục bị hạn chế bởi lập trường Zero- 

Covid của nước này. Chúng tôi lưu ý rằng dữ l iệu thương mại của GSO là sơ bộ và  
có thể được sửa đổi quan trọng trong tháng tiếp theo. 

Nhập khẩu hàng hóa tháng 6 tăng +16,3% (tháng 5: +14,3%). Tăng trưởng nhập 

khẩu có thể tiếp tục được cả i thiện bởi giá hàng hóa tăng với  mức tăng mạnh nhất 

được ghi  nhận từ nhập khẩu nhựa (+14,2% so với  +4,1% trong tháng 5), sản phẩm 

nhựa (+22,9% so với +10,3% trong tháng 5), hóa chất (bao gồm phân bón) (+36,8% 

so với  +28,1% trong tháng 5), thức ăn gia súc & nguyên liệu (+63,2% so với +35,9% 

trong tháng 5), dầu thô (+65,2% so với  -3,2% trong tháng 5) và  than đá (+186,7% 

so với  +97,4% trong tháng 5). 

Các mặt hàng nhập khẩu liên quan đến công nghệ, như máy tính & sản phẩm điện 
tử (+13% so với  +23,2% trong tháng 5) và  điện thoại, di động & l inh kiện (+0,2% so 
với  +3,9% trong tháng 5), tăng chậm lại. Dữ l iệu sơ bộ cho thấy nhập khẩu từ Hàn 
Quốc điều chỉnh còn +8,7% (so với ~ 40% trong tháng 4 và  tháng 5), hay -21,6% so 

với  tháng trước, có thể do quyết định tạm dừng mua sắm của Samsung Electronics 
như đã đề cập trước đó. Nhập khẩu từ Trung Quốc (+26,5% so với  +16,9% trong 
tháng 5; +2% so với tháng trước) tăng, có khả năng do hoạt động sản xuất của nhà 

máy trở lạ i sau khi Thượng Hải bị phong tỏa, mặc dù dữ liệu cũng có thể phản ánh 
chi  phí hậu cần tăng do kéo dài tắc nghẽn chuỗi cung ứng. 

Cán cân thương mại thặng dư 276 triệu USD (tháng 5: -1,7 tỷ USD), nâng thặng dư 

so với  đầu năm lên 907 tri ệu USD. 

Lạm phát toàn phần ở mức +3,4% do Thực phẩm và Năng lượng; Duy trì 
Dự báo năm 2022 ở mức +3,7% 

Lạm phát nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (33,6% trong rổ tính CPI) tăng lên +2,3% 
(tháng 5: +1,3%), tăng + 0,8% so với  tháng trước. Giá rau tăng + 3,6% so với  tháng 
trước chủ yếu do chi phí vận chuyển tăng và giá nhiên liệu cao hơn. Dầu ăn và chất 
béo khác tăng + 1,3% so với  tháng trước do giá nguyên liệu đầu vào sản xuất dầu 

cọ cao. Giá thịt gia cầm (+ 1,1% so với tháng trước), trứng (+1,6% so với  tháng 
trước) và  thị t lợn (+0,9% so với  tháng trước) tăng do thức ăn chăn nuôi và  chi phí 
vận chuyển tăng. Nhưng giá gạo (+ 0,1% so với tháng trước) vẫn ở mức ổn định 
nhờ bội  thu, mặc dù phân bón và các chi phí đầu vào khác tăng cao. 
Lạm phát dịch vụ tiếp tục tăng cùng với sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng. Ăn uống 
ngoài (một nhóm nhỏ của thực phẩm và dịch vụ ăn uống) tăng +4,5% (tháng 5: 
+3,9%) và  +0,7% so với  tháng trước do các quán ăn tăng chi  phí nhiên liệu và  
nguyên liệu. Văn hóa, thể thao & giải trí (chiếm 4,6% trong rổ tính CPI) tăng lên 

+3,4% (tháng 5: +2,8%) do nhu cầu du l ịch tăng mạnh. 
Với  áp lực lạm phát gia tăng, l ạm phát cơ bản tăng lên +2% (tháng 5: +1,6%), mức 
cao nhất kể từ tháng 9/2020 

Lạm phát toàn phần trong tháng 6 hoàn toàn phù hợp với  dự đoán của chúng tôi. 
Chúng tôi dự đoán lạm phát toàn phần sẽ tăng đều trong suốt thời gian còn lại của 

năm do nhu cầu ổn định khuyến khích các doanh nghiệp chuyển chi phí cao hơn 
cho người  tiêu dùng. 
Lạm phát toàn phần có khả năng vi  phạm mục tiêu 4% của NHNN trong thời gian 

tới  Q4. Chúng tôi  duy trì dự báo lạm phát trung bình hàng năm ở mức +3,7% cho 
năm 2022 và  dự báo NHNN sẽ tăng lãi suất điều hành thêm 50 điểm cơ bản trong 
Q4. 
Nâng dự báo GDP năm 2022 lên +6,9% nhờ mức so sánh thấp trong 2H theo năm 
Với  mức tăng bất ngờ của GDP Q2, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2022 ở mức 
+6,4%. Nửa cuối  năm ổn định nhưng được hưởng lợi nhờ mức so sánh thấp do 
giãn cách trong Q3/2021 (GDP Q3: -6% n/n), kéo cả  năm có khả năng vượt qua dự 
báo của chúng tôi là +5,8%. Chính phủ, bao gồm cả Phó Thủ tướng và  Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê, cũng đã nâng dự báo của họ lên 6,5% - 7%, từ mức 6 – 
6,5% được Quốc hội  thông qua kể từ tháng 11/2021. 
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Bảng 1: Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính 

 

Lưu ý: Các số trong ngoặc đề cập đến tỷ trọng của tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2021. 

Nguồn: CEIC              
Hình 1: GDP quý 2 năm 2022 tăng + 7,7%, dẫn đầu bởi ngành & 
Sự thi công 

 
Nguồn: General Statis tics Office, CEIC 
 

 Hình 2: %  đóng góp vào tăng trưởng GDP tổng thể theo ngành 
 

 
Nguồn: General Statis tics Office, CEIC 
 

 

  

Do đó, chúng tôi nâng dự báo GDP năm 2022 lên +6,9% (từ +5,8%). Mặc dù, chúng 
tôi  cho rằng động lực kinh tế sẽ giảm trong nửa cuối năm 2022 do rủi  ro đi  xuống 

ngày càng tăng đối với  sự tăng trưởng toàn cầu và  sự phục hồi tiêu dùng vừa phải 
bởi  giá cả tăng cao ảnh hưởng vào ngân sách của các hộ gia đình. Các tín hiệu điều 

chỉnh ban đầu đã bắt đầu xuất hiện trong tháng 6 doanh số bán lẻ và giảm tăng 
trưởng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, thị  trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. 



 

30/06/2022 5 

 

Báo cáo Kinh tế Việt Nam  

Bảng 2: Tăng trưởng GDP thực tế theo ngành,% theo năm (Dự báo nghiên cứu bằng chữ in 

nghiêng của Maybank IBG) 

 

Lưu ý: Việt Nam bắt đầu sử dụng chuỗi GDP danh nghĩa mới vào năm 2021. 

Nguồn: CEIC, Maybank IBG Research 

 

Hình 3: IP tăng + 11,5% trong tháng 6, dẫn dắt bởi sản xuất 
 

 
Nguồn: Maybank IBG Research; CEIC 
 

 Hình 4: Sản phẩm Máy tính, Điện tử & Quang học giảm có thể 
dodo Samsung Electronics bị tạm dừng nhập linh kiện  

 
Nguồn: Maybank IBG Research; CEIC 
 

   

Hình 5: Cán cân thương mại thặng dư 276 triệu USD 

 

 
Nguồn: General Statis tics Office, CEIC 
 

 Hình 6: Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 6 nhờ Máy móc & Thiết  

bị và Da giày dẫn đầu  

 
Nguồn: General Statis tics Office, CEIC 
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Bảng 3: Xuất khẩu, nhập khẩu & cán cân thương mại của các sản phẩm chính, %n/n 

 

Lưu ý: Các con số trong ngoặc đề cập đến tỷ trọng của tổng xuất khẩu vào năm 2021. 

Nguồn: CEIC 

 

Hình 7: Dữ liệu sơ bộ cho biết xuất khẩu sang Hoa Kỳ ổn định;  
Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 

 
Lưu ý: Các số trong ngoặc đề cập đến tỷ trọng của tổng xuất khẩu năm 2021 

Nguồn: General Statis tics Office, CEIC 
 

 Hình 8: Doanh số bán lẻ danh nghĩa đã tăng + 27,3% trong tháng 
6, được cải thiện bởi các tác động cơ bản 

 
Nguồn: General Statis tics Office, CEIC 
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Hình 9: Doanh số bán lẻ danh nghĩa đã vượt qua mức COVID 

trước + 4,6%, nhưng động lực đang chậm lại do người tiêu dùng 
bắt đầu cảm thấy chùn bước trước giá tăng 

 
Nguồn: CEIC 

 

Hình 10: Lạm phát toàn phần tăng lên 3,4% trong tháng 6; Lạm 
phát cơ bản tăng lên mức 2% 

 
Nguồn: CEIC 
 

 Hình 11: Lạm phát do thực phẩm và năng lượng thúc đẩy 
 

 
Nguồn: CEIC 
 

 

Bảng 4: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI, 2019 = 100) 

 

Lưu ý: Nhà ở / vật liệu xây dựng bao gồm chi phí thuê nhà, điện, nước, khí đốt và vật liệu xây dựng 

Nguồn: CEIC 
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Hình 12: Vốn FDI giải ngân từ đầu năm tăng + 8,9% so với cùng 

kỳ năm ngoái khi mở cửa trở lại 

 
Nguồn: CEIC 
 

 Hình 13: Cam kết FDI từ đầu năm giảm -8,1% YoY, nhưng FDI 

cam kết trong lĩnh vực sản xuất lại tăng + 26,6% 

 
Nguồn: CEIC 
 

 

Hình 14: Du khách quốc tế phục hồi tới 11,9% mức trước COVID;  
Khách du lịch trong nước ở mức 167% so với mức COVID trước 

 
Nguồn: CEIC 
 

 Hình 15: Giá xăng dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại 
 

 
Nguồn: CEIC 
 

 

Hình 16: Các hạn chế về COVID-19 ở Việt Nam đã được nới lỏng ổn định để trở 
thành mức thấp nhất trong ASEAN 

 

Nguồn: Đại học Oxford 
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APPENDIX I: TERMS FOR PROVISION OF REPORT, DISCLAIMERS AND DISCLOSURES  
 

DISCLAIMERS 
This research report is prepared for general circulation and for information purposes only and under  no circumstances should it be considered or intended as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the 
securities referred to herein. Investors should note that values of such securities, if any, may fluctuate and that each security’s price or value may rise or fall. Opinions or recommendations contained herein are in 
form of technical ratings and fundamental ratings. Technical ratings may differ from fundamental ratings as technical valuati ons apply different methodologies and are purely based on price and volume-relat e d 
information extracted from the relevant jurisdiction’s stock exchange in the equity analysis. Accordingly, investors’ returns may be less than the original sum invested. Past performance is not necessarily a guide to 

future performance. This report is not intended to provide personal investment advice and does not take into account the specific invest ment objectives, the financial situation and the particular needs of persons  
who may receive or read this report. Investors should therefore seek financial, legal and other advice regarding the appropriateness of investing in any securities or the investme nt strategies discussed or 
recommended in this report. 

The information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable but such sources have not been independently verified by Maybank Investment Bank Berhad, its subsidiary and affil iates  
(collectively, “MKE”) and consequently no representation is made as to the accuracy or completeness of this report by MKE and it should not be relied upon as such. Accordingly, MKE and its officers, directors,  

associates, connected parties and/or employees (collectively, “Representatives”) shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses or damages that may a rise from the use or reliance of this report. 
Any information, opinions or recommendations contained herein are subject to change at any time, without prior notice.  

This report may contain forward looking statements which are often but not always identified by the use of words such as “anticipate”, “believe”, “estimate”, “intend”, “plan”, “expect”, “forecast”, “predict” and 

“project” and statements that an event or result “may”, “will”, “can”, “should”, “could” or “might” occur or be achieved and other similar expressions. Such forward looking statements are based on assumptions  
made and information currently available to us and are subject to certain risks and uncertainties that could cause the actual  results to differ materially from those expressed in any forward looking statements.  
Readers are cautioned not to place undue relevance on these forward-looking statements. MKE expressly disclaims any obligation to update or revise any such forward looking statements to reflect  new information,  
events or circumstances after the date of this publication or to reflect the occurrence of unanticipated events.  

MKE and its officers, directors and employees, including persons involved in the preparation or issuance of this report, may,  to the extent permitted by law, from time to time participate or invest in financing  
transactions with the issuer(s) of the securities mentioned in this report, perform services for or solicit business from such issuers, and/or have a position or holding, or other material interest, or effect transactions,  
in such securities or options thereon, or other investments related thereto.  In addition, it may make markets in the securit ies mentioned in the material presented in this report. One or more directors, officer s  
and/or employees of MKE may be a director of the issuers of the securities mentioned in this report to the extent permitted by law.  

This report is prepared for the use of MKE’s clients and may not be reproduced, altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any ot her party in whole or in part in any form or manner without the 

prior express written consent of MKE and MKE and its Representatives accepts no liability whatsoever for the actions of third  parties in this respect. 

This report is not directed to or intended for distribution to or use by any person or entity who is a citizen or resident of or located in any locality, state, count ry or other jurisdiction where such distribution,  

publication, availability or use would be contrary to law or regulation. This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by applicable law. The securities described herein may not 
be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. Without prejudice to the foregoing, the re ader is to note that additional disclaimers, warnings or qualifications may apply based on 
geographical location of the person or entity receiving this report. 

Malaysia 
Opinions or recommendations contained herein are in the form of technical ratings and fundamental ratings. Technical ratings may differ from fundamental ratings as technical valuations apply different  

methodologies and are purely based on price and volume-related information extracted from Bursa Malaysia Securities Berhad in the equity analysis. 

Singapore 
This report has been produced as of the date hereof and the information herein may be subject to change. Maybank Kim Eng Rese arch Pte. Ltd. (“Maybank KERPL”) in Singapore has no obligation to update such 
information for any recipient. For distribution in Singapore, recipients of this report are to contact Maybank KERPL in Singapore in respect of any matters aris ing from, or in connection with, this report. If the 
recipient of this report is not an accredited investor, expert investor or institutional investor (as defined under Section 4A of the Singapore Securities and Futures Act), Maybank KERPL shall be legally liable for the 

contents of this report, with such liability being limited to the extent (if any) as permitted by law.  

Thailand 

Except as specifically permitted, no part of this presentation may be reproduced or distributed in any manner without the prior written permission of Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited.  
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited (“MBKET”) accepts no liability whatsoever for the actions of third parties in this respect.  

Due to different characteristics, objectives and strategies of institutional and retail investors, the research products of M BKET Institutional and Retail Research departments may differ in either recommendation or 
target price, or both.  MBKET reserves the rights to disseminate MBKET Retail Research reports to institutional investors who have requested to receive it. If you are an authorised recipient, you hereby tacitly 
acknowledge that the research reports from MBKET Retail Research are first produced in Thai and there is a time lag in the re lease of the translated English version.   

The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The 
survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the ma rket for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public 
investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not ba sed on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate  
Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey may be changed after that date. MBKET does not confirm nor certify the accuracy of such survey result. 

The disclosure of the Anti-Corruption Progress Indicators of a listed company on the Stock Exchange of Thailand, which is assessed by Thaipat Institute,  is made in order to comply with the policy and sustainable  
development plan for the listed companies of the Office of the Securities and Exchange Commission. Thaipat Institute made this assessment based on the information received from the listed company, as stipulated 
in the form for the assessment of Anti-corruption which refers to the Annual Registration Statement (Form 56-1), Annual Report (Form 56-2), or other relevant documents or reports of such listed company. The 

assessment result is therefore made from the perspective of Thaipat Institute that is a third party. It is not an assessment of operation and is not based on any inside information. Since this assessment is only the 
assessment result as of the date appearing in the assessment result, it may be changed after that date or when there is any change to the relevant information. Nevertheless, MBKET does not confirm, verify, or 
certify the accuracy and completeness of the assessment result. 

US 
This third-party research report is distributed in the United States (“US”) to Major US Institutional Investors (as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of 1934, as amended) only by Maybank Kim 

Eng Securities USA Inc (“Maybank KESUSA”), a broker-dealer registered in the US (registered under Section 15 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended). All responsibil ity for the distribution of this report 
by Maybank KESUSA in the US shall be borne by Maybank KESUSA. This report is not directed at you if MKE is prohibited or restricted  by any legislation or regulation in any jurisdiction from making it available to 
you. You should satisfy yourself before reading it that Maybank KESUSA is permitted to provide research material concerning investments to you under relevant legislation and regulations. All U.S. persons receiving  
and/or accessing this report and wishing to effect transactions in any security mentioned within must do so with: Maybank Kim Eng Securities USA Inc. 400 Park Avenue, 11th Floor,  New York, New York 10022, 1-
(212) 688-8886 and not with, the issuer of this report. 

 
UK 
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Disclosure of Interest 

Malaysia: MKE and its Representatives may from time to time have positions or be materially interested in the securities referred to he rein and may further act as market maker or may have assumed an underwriting  

commitment or deal with such securities and may also perform or seek to perform investment banking services, advisory and other services for or relating to those companies.  
 

Singapore: As of 14 December 2021, Maybank KERPL and the covering analyst do not have any interest in any companies recommended in this research report. 
 
Thailand: MBKET may have a business relationship with or may possibly be an issuer of derivative warrants on the securities /companies mentioned in the research report. Therefore, Investors should exercise their 

own judgment before making any investment decisions. MBKET, its associates, directors, connected parties and/or employees may from time to time have interests and/or underwriting commitments in the 
securities mentioned in this report. 

 
Hong Kong: As of 14 December 2021, KESHK and the authoring analyst do not have any interest in any companies recommended in this research report.  
 

India: As of 14 December 2021, and at the end of the month immediately preceding the date of publication of the research report, KESI, authoring analyst or their associate / relative does not hold any financia l  
interest or any actual or beneficial ownership in any shares or having any conflict of interest in the subject companies except as otherwise disclosed in the research report.  

In the past twelve months KESI and authoring analyst or their associate did not receive any compensation or other benefits fr om the subject companies or third party in connection with the research report on any 
account what so ever except as otherwise disclosed in the research report.  

 

MKE may have, within the last three years, served as manager or co-manager of a public offering of securities for, or currently may make a primary market in issues of, any or all of the entities mentioned in this report or  
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Definition of Ratings 

Maybank Kim Eng Research uses the following rating system 

BUY Return is expected to be above 10% in the next 12 months (including dividends) 

HOLD Return is expected to be between 0% to 10% in the next 12 months (including dividends) 

SELL Return is expected to be below 0% in the next 12 months (including dividends) 

Applicability of Ratings 

The respective analyst maintains a coverage universe of stocks, the list of which may be adjusted according to needs. Investment ratings are only applicable to the stocks 

which form part of the coverage universe. Reports on companies which are not part of the coverage do not carry investment ratings as we do not actively follow 
developments in these companies. 

 

 

 

  



 

30/06/2022 14 

 

Báo cáo Kinh tế Việt Nam  

 

 Malaysia 
Maybank Investment Bank Berhad 

(A Participating Organisation of Bursa 

Malaysia Securities Berhad)  

33rd Floor, Menara Maybank,  

100 Jalan Tun Perak,  

50050 Kuala Lumpur 

Tel: (603) 2059 1888;  

Fax: (603) 2078 4194 

 Singapore 
Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd 

Maybank Kim Eng Research Pte Ltd 

50 North Canal Road 

Singapore 059304 

 

Tel: (65) 6336 9090 

 

 London 
Maybank Kim Eng Securities (London) 

Ltd 

PNB House 

77 Queen Victoria Street 

London EC4V 4AY, UK 

 

Tel: (44) 20 7332 0221 

Fax: (44) 20 7332 0302  

 

 New York 
Maybank Kim Eng Securities USA Inc 

400 Park Avenue, 11th Floor 

New York, New York 10022, U.S.A. 

 

Tel: (212) 688 8886 

Fax: (212) 688 3500 

 

 Stockbroking Business: 

Level 8, Tower C, Dataran Maybank,  

No.1, Jalan Maarof  

59000 Kuala Lumpur 

Tel: (603) 2297 8888  

Fax: (603) 2282 5136 

 

 Hong Kong 
Kim Eng Securities (HK) Ltd 

28/F, Lee Garden Three, 

1 Sunning Road, Causeway Bay, 

Hong Kong 

 

Tel: (852) 2268 0800 

Fax: (852) 2877 0104 

 

 Indonesia 
PT Maybank Kim Eng Securities  

Sentral Senayan III, 22nd Floor 

Jl. Asia Afrika No. 8 

Gelora Bung Karno, Senayan 

Jakarta 10270, Indonesia 

 

Tel: (62) 21 2557 1188 

Fax: (62) 21 2557 1189  

 

 India 
Kim Eng Securities India Pvt Ltd 

1101, 11th floor, A Wing, Kanakia 

Wall Street, Chakala, Andheri - Kurla 

Road, Andheri East, 

Mumbai City - 400 093, India 

 

Tel: (91) 22 6623 2600 

Fax: (91) 22 6623 2604  

 
 Philippines 

Maybank ATR Kim Eng Securities Inc. 

17/F, Tower One & Exchange Plaza 

Ayala Triangle, Ayala Avenue 

Makati City, Philippines 1200 

 

Tel: (63) 2 8849 8888  

Fax: (63) 2 8848 5738 

 

 Thailand 
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) 

Public Company Limited 

999/9 The Offices at Central World, 

20th - 21st Floor,  

Rama 1 Road Pathumwan,  

Bangkok 10330, Thailand 

 

Tel: (66) 2 658 6817 (sales) 

Tel: (66) 2 658 6801 (research) 

 

 Vietnam 
Maybank Securities Limited 

10 Floor Pearl 5 Tower, 5 Le Quy Don St. 

District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam 

 

Tel : (84) 844 555 888 

Fax : (84) 8 38 271 030 

 

 Saudi Arabia 
In association with 

Anfaal Capital  

Ground Floor, KANOO Building No.1 - 

Al-Faisaliyah,Madina Road, P.O.Box 

126575 Jeddah 21352 Kingdom of 

Saudi Arabia 

 

Tel: (966) 920023423 

 

 

 South Asia Sales Trading 
Kevin Foy 

Regional Head Sales Trading 

kevinfoy@maybank-ke.com.sg 

Tel: (65) 6636-3620 

US Toll Free: 1-866-406-7447 

 North Asia Sales Trading 
Andrew Lee 

andrewlee@kimeng.com.hk 

Tel: (852) 2268 0283  

US Toll Free: 1 877 837 7635 

    

      

 Indonesia 
Iwan Atmadjaja  
iatmadjaja2@bloomberg.net 
(62) 21 8066 8555 

 London 
Greg Smith 
gsmith@maybank-ke.co.uk 
Tel: (44) 207-332-0221 

  

      

 New York 
James Lynch 
jlynch@maybank-keusa.com 
Tel: (212) 688 8886 

 India 
Sanjay Makhija 
sanjaymakhija@maybank-ke.co.in 
Tel: (91)-22-6623-2629 

  

      

 Philippines 
Keith Roy  
keith_roy@maybank-atrke.com 
Tel: (63) 2 848-5288 

    

      

      

     www.maybank-ke.com | www.maybank-keresearch.com 

        


