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TỔNG QUAN 

Bức tranh kinh tế 2017 về cuối năm khởi sắc. Nền kinh tế 2018 tiếp tục phát triển ổn định  

Nền kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng khả quan trong quý 3/2017. Đầu tàu kinh tế Mỹ tiếp tục cải thiện 

rõ rệt Bức tranh nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017 là sự đối lập giữa nửa đầu năm và nửa cuối năm. 

Trong khi diễn biến suy giảm của nền kinh tế nửa đầu năm 2017 đã khiến cho không ít người lo ngại thì sự 

khởi sắc ở nửa cuối năm đã mang đến tín hiệu lạc quan cần thiết. Động lực tăng trưởng của Việt Nam đã 

không còn đến từ việc tăng sản lượng khai thác dầu thô, hay nâng mức tăng trưởng tín dụng một cách thiếu 

kiểm soát, thay vào đó, động lực tăng trưởng đến từ các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, 

dịch vụ, du dịch và nông nghiệp. Tuy nhiên sự phụ thuộc quá lớn vào khối doanh nghiệp FDI trong bối 

cảnh đầu tư nội địa chưa thực sự có nhiều chuyển biến, đầu tư công diễn ra chậm ở nhiều ngành nghề, địa 

phương mang đến những lo ngại rằng nền kinh tế sẽ mất tự chủ do nội lực ngày càng suy yếu, về lâu dài sẽ 

bộc lộ những bất ổn, không bảo đảm tính bền vững. Mặc dù vậy trong năm 2018, khu vực FDI vẫn sẽ tiếp 

tục là nguồn lực quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Dựa trên yếu tố này, kỳ vọng nền kinh 

tế tăng trưởng ổn định vẫn được giữ vững do Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư 

nhờ lợi thế cạnh tranh là nền chính trị ổn định, lạm phát tỷ giá trong tầm kiểm soát. Các nền kinh tế lớn 

trên thế giới được dự báo sẽ tiếp tục phát triển ổn định trong năm 2018, tuy nhiên một số xu hướng kinh tế 

có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Việt Nam.  Nổi bật là xu hướng bảo hộ và đưa sản xuất về trong nước của 

các nước phát triển, chính sách chống toàn cầu hóa của tổng thống Mỹ và căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và 

Triều Tiên. Trước những tín hiệu tốt xấu đan xen, chúng tôi dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục ổn 

định và tăng trưởng trong năm 2018. 

 

Thị trường chứng khoán 2018 sẽ duy trì tăng trưởng tích cực 

Năm 2017 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ ngoài mong đợi của thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) 

sau năm 2016 đầy biến cố. Những nhân tố thúc đẩy thị trường chứng khoán trong năm 2017 được chúng tôi 

đánh giá là rất tích cực, củng cố thêm niềm tin thị trường sẽ giữ vững đà phục hồi trong năm 2018. Nền 

tảng kinh tế vững chắc tạo môi trường đầu tư an toàn và kinh doanh thuận lợi là nhân tố quan trọng hàng 

đầu cho sự phát triển của TTCK Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi kỳ vọng 2018 sẽ là một năm mà TTCK 

Việt Nam thay đổi về cả chất và lượng với nhân tố chính là các thương vụ IPO của các công ty có vốn hóa 

lớn và sự quyết tâm thực hiện lộ trình thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước. Với xu hướng này, chắc 

chắn lượng hàng hóa trên thị trường sẽ trở nên đa dạng hơn, quy mô thị trường không ngừng mở rộng. 

Không những vậy, khung pháp lý cho TTCK sẽ được hoàn thiện và đưa vào áp dụng theo hướng tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Ngoài ra 

tính công khai, minh bạch của thị trường sẽ được nâng cao, chất lượng công bố thông tin được cải thiện. 

Những nhân tố này không chỉ tạo sự thu hút với các nhà đầu tư nước ngoài mà còn tạo cơ sở để khuyến 

khích nhà đầu tư trong nước tham gia vào thị trường chứng khoán. Về các nhóm ngành, chúng tôi đánh giá 

hai nhóm ngành dẫn dắt thị trường là Ngân hàng và Bất động sản vẫn cho thấy những tiềm năng phát triển 

lớn. Trong khi đó, các nhóm ngành có nhiều triển vọng khác bao gồm xây dựng, sản xuất vật liệu xây 

dựng, dầu khí, chứng khoán và bán lẻ.  
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I. Kinh tế thế giới năm 2017 và dự báo năm 2018: 
 

1. Kinh tế thế giới 2017 

1.1. Giá cả hàng hóa cơ bản năm 2017: 

Thị trường hàng hóa trong năm 2017  nhìn chung biến 

động theo xu hướng tăng cùng với sự phục hồi của nền 

kinh tế toàn cầu: 

 Nhóm nhiên liệu (dầu, gas, than đá…) tăng giá dẫn 

đầu bởi giá dầu tăng nhờ kỳ vọng vào việc các nước OPEC 

tiếp tục gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu 

 Nhóm kim loại cơ bản (quặng sắt, nhôm, đồng…) 

tăng lên giá cao nhất kể từ tháng 11/2014 khi ngành sản 

xuất toàn cầu tiếp tục tăng trưởng cao 

 Nhóm thực phẩm (gạo, thịt, đường…) có xu hướng 

đi ngang do nguồn cung lương thực khá dồi dào và ổn 

định. 

 
                Nguồn: WorldBank, ABS research 

1.2. Thị trường tiền tệ đồng USD suy yếu: 

Thị trường tiền tệ năm 2017 chứng kiến sự suy giảm mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt 

khác. Nguyên nhân chính là do: i) FED vẫn tiếp tục trì hoãn việc nâng lãi suất cơ bản ii) Nhiều chính sách 

của tổng thống Trump: cắt giảm thuế, tăng đầu tư công, ...vẫn chưa được Quốc hội thông qua đã gây tâm lý 

thất vọng với các NĐT từ đó làm tăng áp lực giảm giá lên đồng USD. 

 

Ở chiều ngược lại Đồng Euro đã tăng giá mạnh trong năm 2017 với mức tăng 14% so với đầu năm. Ngoài 

lý do chính là do đồng USD giảm giá thì việc các nền kinh tế của khu vực EU đã tăng trưởng rất khả quan 

trong năm 2017 cũng là một nhân tố tích cực với đồng Euro. Bên cạnh đó phong trào dân túy với đỉnh điểm 

là việc nước Anh rời khỏi EU đã lắng dịu cũng đã tác động tích cực tới niềm tin của các NĐT vào đồng 

Euro.Cùng chung diễn biến tăng giá với đồng Euro, các đồng Yên Nhật, Bảng Anh, Nhân dân tệ cũng có 

mức tăng tương đối tốt so với đồng USD. Giá vàng cũng vượt mốc 1300 USD/ounce khi đồng USD suy 

yếu. 

 

EUR/USD USD/JPY 
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GBP/USD 

 

 
 

USD/CNY 

 

 
 

 

USD index 

 

 

Gold Price 

             Nguồn: CNBC, ABS research 

1.3. Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo: 

Dưới sụ lãnh đạo của tổng thống Donald Trump từ 

Tháng 1/2017, kinh tế Mỹ tiếp tục khởi sắc vượt  

kỳ vọng và dự báo của các chuyên gia. Kinh tế Mỹ 

đã tăng trưởng hai quý liên tiếp trên mức 3%. 

Trong Quý 3/2017 tăng trưởng GDP đạt mức 3% 

bất chấp những tác động tiêu cực từ hai cơn bão 

Harvey và Irma ở bang Texas và Florida, gây thiệt 

hại hàng trăm tỷ USD. 

 Thị trường lao động: Tỷ lệ thất nghiệp đã 

giảm mạnh xuống 4.1%, mức thấp nhất từ năm 

2001 

 Xuất nhập khẩu, đầu tư doanh nghiệp và chi 

tiêu tiêu dùng của người dân đều tăng trưởng rất 

khả quan. Tiêu dùng của người dân giữ tăng trưởng 

tốt thể hiện qua mức tăng trưởng doanh số bán lẻ 

đạt mức 4,1% so với cùng kỳ và niềm tin người 

tiêu dùng tăng cao kỷ lục lên mức 125,9 trong 

tháng 11 từ mức 120.6 trong tháng 9. 

 Lĩnh vực sản xuất và dịch vụ:  Lĩnh vực sản 

                            Nguồn: Bloomberg, ABS research 
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xuất ở Mỹ vẫn không ngừng được mở rộng thể 

hiện qua chỉ số PMI liên tục duy trì ở mức rất cao 

đạt 58,7 trong tháng 11. Khu vực dịch vụ đại diện 

cho hơn 70% GDP của Mỹ với chỉ số PMI  thậm 

chí còn tăng vọt lên múc 60,1 điểm trong tháng 11  

mức cao nhất kể từ năm 2016. 

 Về vấn đề cải cách thuế của Tổng thống 

Trump hiện tại vẫn đang trong quá trình tranh luận 

tại Quốc Hội. Nếu được thông qua, đạo luật thuế 

mới chắc chắn sẽ giúp GDP tăng trưởng trong ngắn 

hạn và cường độ thay đổi sẽ phụ thuộc rất lớn vào 

những chi tiết những thay đổi và mức độ thay đổi 

trong chính sách thuế, tuy nhiên cả Thượng viện và 

Nhà trắng đều đang quan ngại về đạo luật thuế mới 

nếu được thông qua sẽ gây ra mức thâm hụt cho 

ngân sách là 1,5 triệu tỷ USD trong 10 năm tới. 

Bên cạnh đó trong tháng 12 việc đạo luật thông qua 

nới trần nợ công tránh cho Chính phủ Mỹ phải 

đóng cửa sẽ hết hạn và điều này sẽ vẫn tiếp tục 

được đưa ra để thảo luận tại quốc hội Mỹ trong thời 

gian tới. 

                                  Nguồn: CEI, Haver Analytics  

 

                                   Nguồn: ISM, Haver Analytics 

1.4. Kinh tế Châu Âu tiếp tục phục hồi vững chắc nhưng vẫn còn những thách thức 

Diễn biến cùng chiều với nền kinh tế Mỹ, nền 

kinh tế Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) 

duy trì đà hồi phục vững chắc trong năm 2017. 

Tính tới quý 3/2017 kinh tế Châu Âu tăng trưởng 

0,6% so với quý trước đó, cao hơn mức tăng dự 

đoán (0,5%). So với cùng kỳ năm 2016, kinh tế 

Eurozone trong quý 3 vừa qua tăng 2,5%, mức 

tăng cao nhất tính từ quý I/2011. 

 Thị trường lao động tiếp tục được cải thiện 

với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 8,9% mức 

thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008. 

 Lạm phát toàn phần đạt mức 1.4% trong 

tháng 11, lạm phát lõi loại trừ biến động giá năng 

lượng, thực phẩm thuốc lá giảm mạnh đạt mức - 

0.9%. Cả 2 chỉ số đều thấp hơn khá nhiều so với 

 

                                      
Nguồn: EUROSTAT, ECB, Haver Analytics 
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mục tiêu lạm phát của ECB là 2% 

 Lĩnh vực sản xuất: chỉ số PMI trong lĩnh 

vực sản xuất tiếp tục tăng lên mức kỷ lục 58.5 cao 

nhất từ khi chỉ số này được theo dõi. Chỉ số PMI 

trong lĩnh vực dịch vụ đại diện cho lĩnh vực đóng 

góp lớn nhất vào GDP của khu vực châu Âu duy 

trì ở mức cao 55. 

 Chỉ số niềm tin kinh doanh của khu vực 

Euro đã tăng mạnh lên 114 điểm mức cao nhất 

được ghi nhận trong vòng 10 năm trở lại đây. 

 Bên cạnh những mặt tích cực thì nền kinh 

tế khu vực này vẫn đang phải đối mặt với những 

khó khăn chưa được giải quyết triệt để: i) Vấn đề 

về chất lượng tài sản ở hệ thống ngân hàng ii) vấn 

đề về nợ liên quan tới chủ quyền ở một số quốc 

gia ii) Tình hình chính trị không ổn định, những 

cuộc thương lượng kéo dài để thành lập chính phủ 

sau bầu cử ở Đức và Áo; Vấn đề đòi độc lập chủ 

quyền của Catalonia tại Tây Ban Nha.   

 

               Nguồn: IHS markit, Haver Analytics 

 

 

 

                 

         

1.5. Kinh tế Nhật bản duy trì tăng trưởng nhờ xuất khẩu tăng trưởng mạnh: 

Nền kinh tế Nhật Bản vẫn duy trì đà tăng trưởng 

ổn định trong năm 2017 nhờ tăng trưởng mạnh 

trong xuất khẩu, đánh dấu quý tăng trưởng thứ 6 

liên tiếp từ quý 1/2016. Đây là chuỗi quý tăng 

trưởng dài nhất của nền kinh tế Nhật Bản trong 

vòng hơn 1 thập kỷ trở lại đây.  

 Xuất khẩu tăng mạnh đã giúp GDP của 

Nhật Bản tăng trưởng bất chấp tiêu dùng tư nhân 

vốn chiếm 2/3 GDP của Nhật Bản tiếp tục suy 

giảm.  

 Thị trường lao động: tỷ lệ thất nghiệp của 

Nhật Bản đang ở ngưỡng 2,8% ngưỡng thấp nhất 

trong vòng 23 năm trở lại đây.  

 Chính sách tiền tệ nới lỏng tiếp tục được 

thực hiện.  BOJ tiếp tục giữ lãi suất ngắn hạn tại 

mức -0.1%, lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm 

       Nguồn: ABS research, Japanmacroadvisors  
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dưới mức 0% và tiến hành mua tài sản khoảng 80 

nghìn tỷ Yên hàng năm. 

 Lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tiếp tục duy 

trì đà mở rộng khi đều duy trì trên mức 50. Lĩnh 

vực dịch vụ chỉ số PMI tháng 11 tăng vọt lên mức 

53.4 từ mức 51 của tháng 10. 

 Lạm phát toàn phần của Nhật Bản vẫn duy 

trì ở mức thấp 0.7% so với cùng kỳ trong khi đó 

lạm phát lõi ( loại bỏ ảnh hưởng của giá lương 

thực, thuốc lá và năng lượng) vẫn còn ở mức rất 

thấp 0%. Lạm phát vẫn rất thấp cho thấy nền kinh 

tế Nhật Bản vẫn chưa thực sự tăng trưởng ổn định 

 Vấn đề đang phải đối mặt của Nhật Bản là 

kinh tế đang khó khăn trong việc tiếp tục duy trì 

tăng trưởng vì tiền lương thực tế  tăng trưởng quá 

thấp ( năm 2017 tiền lương thực tế chỉ tăng trưởng 

1% so với mức tăng 2% trong năm 2016 và ở dưới 

mục tiêu tăng trưởng 3% của Chính phủ Nhật 

Bản). Tiền lương tăng trưởng thấp ảnh hưởng rất 

lớn tới năng suất lao động và tiêu dùng của người 

dân. Điều này làm nền kinh tế thiếu đi một lực đẩy 

quan trong từ tiêu dùng. 

 

 

Nguồn: ABS research, Japanmacroadvisors 

 

Nguồn: ABS research, Japanmacroadvisors 

 

Nguồn: IHS Markit, Nikkei, Haver Analytic 
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1.6. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng cao nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro về tín dụng  

 

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng với tốc 

độ cao hơn trong năm 2017. Tốc độ tăng trưởng 

giảm tốc nhẹ trong quý 3 đạt 6,8%. Trong Quý 

3/2017 Xuất khẩu và đầu tư đã giảm tốc còn tiêu 

dùng thì vẫn tăng trưởng ổn định. 

 Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng 

trưởng chậm lại chỉ đạt 6% so với mức tăng 6.1% 

trong Quý 1&2. 

 Khu vực dịch vụ tăng tốc trở lại lên mức 

8% sau khi giảm liên tiếp trong Quý 1&2. 

 Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng trở 

lại lên 3 nghìn tỷ USD. Dòng vốn  rút ra nước 

ngoài ổn định trở lại. Đồng Nhân dân tệ đã tăng 

giá khoảng 4% so với đồng USD trong năm 2017 

tuy nhiên so với rổ tiền của các đối tác thương mại 

chính thì đồng Nhân dân tệ vẫn đang giảm giá. 

Nhìn chung tỷ giá Nhân dân tệ đã tăng giá mạnh 

từ năm 2007. Điều này cho thấy Trung Quốc đang 

tăng trưởng kinh tế dựa vào tiêu dùng nội địa và 

hướng nền kinh tế tiêu dùng với tỷ lệ tiết kiệm 

thấp. 

 Lĩnh vực sản xuất tiếp tục được mở rộng 

khi chỉ số PMI liên tục duy trì ở mức trên 50 trong 

năm 2017. 

 Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ 

cao trong thời gian dài chủ yếu nhờ vào tăng 

trưởng mạnh tín dụng đã đem tới rủi ro lớn cho 

nền kinh tế khi khả năng hấp thụ vốn của nền kinh 

tế bắt đầu có vấn đề khi tín dụng tăng trưởng quá 

nóng.  Hiện tại tỷ lệ vay nợ của Trung Quốc đang 

ở ngưỡng rất cao tương đương 300% GDP tính tới 

Q3/2017. Nhiều tổ chức đánh giá mức tín nhiệm 

đã lên tiếng cảnh báo đối với rủi ro vỡ nợ mà 

Trung Quốc có thể đối mặt nếu như chính phủ 

Trung Quốc không có những biện pháp mạnh can 

thiệp.  

 
                                   Nguồn: ABS research, NBS 

 

 
                          Nguồn: ABS research, Bloomberg 

 

 
                                 Nguồn: NBS, Haver Analytics 
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2. Dự báo kinh tế thế giới năm 2018 

ABS dự báo nền kinh tế thế giới tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định vững chắc trong năm 2018, sau khi 

nền kinh tế các nước phát triển như Mỹ, Khối Eurozone, Nhật Bản đã tăng trưởng tốt hơn dự báo trong 

năm 2017. Các yếu tố tích cực tới nền kinh tế toàn cầu có thể kể đến trong năm 2018 như: chính sách cải 

cách thuế được thông qua tại Mỹ, Sự phục hồi kinh tế tại Châu Âu, sự gia tăng nhẹ của nền kinh tế Nhật 

Bản, tăng trưởng ổn định của Trung Quốc và Ấn Độ cũng sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế thế giới trong 

năm 2018. Bên cạnh đó cũng không thể không kể đến tới những vấn đề có thể tác động tiêu cực tới tăng 

trưởng kinh tế toàn cầu như: căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực; mức nợ cao của một số quốc gia; 

các bước đi trong chính sách tiền tệ của một số nước lớn; giá trị tài sản trên một số thị trường. 

- Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra dự báo cập nhật tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017 - 2018, với 

nhận định, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi vững chắc trong năm 2018. Đặc biệt, IMF dự báo khá lạc quan 

về kinh tế toàn cầu Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.  

Dự báo của tổ chức tiền tệ thế giới IMF về tăng trưởng GDP thế giới năm 2018 

Năm 2016 2017F 2018F 

1.Thế giới 3.20 3.60 3.70 

Mỹ 1.50 2.20 2.30 

2. Khu vực Châu Âu 1.80 2.10 1.90 

Đức 1.90 2.00 1.80 

Pháp 1.20 1.60 1.80 

Italy 0.90 1.50 1.10 

Tây Ban Nha 3.20 3.10 2.50 

Anh 1.80 1.70 1.50 

Nhật Bản 1.00 1.50 0.70 

Canada 1.50 3.00 2.10 

Nga -0.20 1.80 1.60 

Trung Quốc 6.70 6.80 6.50 

Ân Độ 7.10 6.70 7.40 

ASEAN 5 4.90 5.20 5.20 

Indonesia 5.00 5.20 5.30 

Thailand 3.20 3.70 3.50 

Malaysia 4.20 5.40 4.80 

Philippines 6.90 6.60 6.70 

VietNam 6.20 6.30 6.30 

      Nguồn: ABS research, IMF 
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II. Kinh tế Việt Nam 2017  

Tăng trưởng GDP của nền kinh tế suy giảm mạnh 

trong nửa đầu năm 2017 do sự suy giảm của 

ngành khai khoáng. GDP 6 tháng đầu năm 2017 

tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 

tăng trưởng kinh tế Quý 1&2 lần lượt ở mức 

5,15% và 6,17%. Nguyên nhân chính của sự giảm 

tốc này là do sự suy giảm của ngành khai khoáng. 

Cụ thể, ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục 

giảm 8,2% do sản lượng khai thác khoáng sản 

giảm mạnh, khí đốt thiên nhiên giảm 8,7%; khí 

hóa lỏng (LPG) giảm 11,2%; dầu thô khai thác 

giảm 12,5%. Sự sụt giảm của ngành Khai khoáng 

đã khiến mức tăng chung của toàn ngành Công 

nghiệp giảm khoảng 1,8 điểm phần trăm. 

Nếu như kết quả 2 quý đầu cho thấy những dấu 

hiệu chững lại của nền kinh tế và nhiều chuyên gia 

cho rằng sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu GDP đã đặt ra 

từ đầu năm thì trái ngược với những dự đoán trên, 

tăng trưởng GDP quý III đạt mức kỷ lục 7,46%. 

Đạt mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Tính 

chung 9 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế 

đạt 6,41% cao hơn nếu so sánh với mức tăng 9 

tháng của năm 2015 và 2016. Trong đó, khu vực 

nông nghiệp và dịch vụ đều có sự cải thiện so với 

cùng kỳ các năm trước. Ngoại trừ ngành khai 

khoáng, các ngành công nghiệp – xây dựng đều 

tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo.  

 

 
                                    Nguồn: GSO, ABS research 

 
                                       Nguồn: GSO, ABS research 
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 Lĩnh vực nông lâm thuỷ sản (đóng góp 

15% vào cơ cấu GDP) tăng trưởng 2,78% so với 

cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong 3 

năm gần đây. Trong đó, phân ngành có mức tăng 

trưởng cao nhất là thủy sản ở mức 5,42% (cao 

nhất kể từ năm 2015) do một số địa phương đã 

chuyển dịch các cây trồng nông nghiệp sang nuôi 

trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Ước 

tính khi chuyển đổi 1 ha trồng lúa sang thủy sản sẽ 

cho giá trị cao hơn 4,5 lần. Bên cạnh đó, tốc độ 

tăng trưởng của phân ngành nông nghiệp ở mức 

1,96% cũng khả quan hơn so với cùng kỳ năm 

2015 và 2016  

 Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (đóng 

góp 33% trong cơ cấu GDP) tăng trưởng 7,17%, 

tiếp tục xu thế chững lại kể từ năm 2015. Nguyên 

nhân chủ yếu là do công nghiệp khai khoáng 

(chiếm 7,2% cơ cấu GDP) sụt giảm trầm trọng tới 

8,1%, là mức giảm sâu nhất trong nhiều năm trở 

lại đây. Vì vậy, mặc dù lĩnh vực công nghiệp chế 

biến chế tạo đã tăng trưởng khởi sắc hơn ở mức 

12,77%, là mức cao nhất trong 5 năm vừa qua, 

cũng không đủ để bù đắp sự sụt giảm của lĩnh vực 

khai khoáng trong cơ cấu ngành công nghiệp và 

xây dựng. Ngoài ra, phân ngành xây dựng mặc dù 

tăng trưởng vẫn tương đối tốt nhưng đã dần chững 

lại kể từ năm 2015 ở mức 8,3%.  

 
                                      Nguồn: GSO, ABS research 

 
                                     Nguồn: GSO, ABS research 

 

 Lĩnh vực dịch vụ (chiếm 43% trong cơ cấu GDP) tiếp tục tăng trưởng rất tốt ở mức 7,25%, cao 

nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong đó, các ngành nghề chính đa phần đều có mức tăng trưởng rất tốt 

như: tài chính - ngân hàng - bảo hiểm (chiếm 5,1% GDP, tăng 7,89% là mức tăng cao nhất trong nhiều 

năm qua), bất động sản (chiếm 5,3% GDP, tăng 3,99% cũng là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua); 

dịch vụ lưu trú ăn uống (chiếm 4,3% GDP, tăng 9,0% cao nhất kể từ cùng kỳ năm 2014); vận tải kho bãi 

(chiếm 2,9% GDP, tăng 7,81% cũng là mức cao nhất trong nhiều năm qua). Ngành bán buôn – bán lẻ 

(chiếm 10,6% GDP) dù tăng trưởng chậm nhưng cũng khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức 

8,16%. 
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Khối sản xuất: Trong bối cảnh tăng trưởng cao, 

chỉ số quản trị nhà mua hàng (PMI) năm 2017 

liên tục duy trì trên mức 50 điểm. PMI tháng 11 

giảm nhẹ đạt mức 51.4 điểm từ mức 51,6 điểm 

trong tháng 10. Theo đó, chỉ số này cũng ghi 

nhận chuỗi 22 tháng mở rộng liên tiếp của khu 

vực sản xuất kể từ cuối năm 2015. Sự gia tăng 

của chỉ số PMI dự báo sự cải thiện về các điều 

kiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản 

xuất tại Việt Nam 

 

Nguồn: Nikkei 

 

Chỉ số giá tiêu dùng:  Lạm phát tăng tương đối 

thấp do chính sách điều hành tiền tệ thận trọng 

của Ngân hàng nhà nước và giá cả thực phẩm có 

xu hướng giảm. Tính đến tháng 10, lạm phát cơ 

bản bình quân tăng 1,44% so với bình quân cùng 

kỳ năm trước. Tương tự như năm 2016, diễn 

biến của chỉ số CPI trong năm nay tiếp tục phụ 

thuộc rất lớn vào việc tăng giá các mặt hàng thiết 

yếu, đặc biệt là các mặt hàng dưới sự điều tiết 

của chình phủ như giáo dục và y tế.  
 

                                   Nguồn: GSO, ABS research 

 Trong 9 tháng đầu năm, CPI nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng giá mạnh nhất tới 46,5% góp phần 

đẩy CPI tăng 2,34% so với cùng kỳ năm trước (Giá dịch vụ y tế tại 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương điều chỉnh tăng theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế) 

 Nhóm giáo dục tăng 9,72% sau khi một số địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị 

định số 86/2015/NĐ- CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, góp phần đẩy CPI tăng 0,58%.  

  Nhóm giao thông tăng giá 7,35% sau bốn đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu, góp phần đẩy CPI 

tăng 0,69%. 

 Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,65% do giá gas, dầu hỏa và vật liệu bảo dưỡng nhà ở 

tăng, góp phần đẩy CPI tăng 0,65%.  

 Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%, giúp CPI giảm 0,01% do giá các mặt hàng thực 

phẩm tươi sống giảm do nhu cầu mua thịt lợn xuất khẩu sang Trung Quốc giảm và Nhóm bưu chính viễn 

thông giảm 0,65%, giúp CPI giảm 0,02% 

Lạm phát cốt lõi 10 tháng năm 2017 nếu ngoại trừ tác động của nhóm hàng lương thực & thực phẩm, 

năng lượng và dịch vụ của chính phủ có mức tăng rất thấp chỉ tăng 1,32% so với cùng kỳ. 
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Cán cân thương mại thặng dư chủ yếu nhờ 

xuất khẩu khu vực FDI 

Trong 10 tháng đầu năm hoạt động thương mại 

tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng 

trưởng của cả xuất khẩu và nhập khẩu đều đạt 

trên 20% (yoy). Trong đó, xuất khẩu và nhập 

khẩu tăng trưởng lần lượt 21,1% và 21,6% (yoy) 

trong 10 tháng đầu năm 2017. Đặc biệt, sau ba 

quý thâm hụt thương mại, Quý 3 ghi nhận mức 

xuất siêu là 2,2 tỷ USD, cao nhất trong nhiều 

năm trở lại đây. 

 

 
                                       Nguồn : GSO, ABS research 

 Về xuất khẩu, 10 tháng đầu năm 2017 kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 173,7 tỷ USD, 

tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng gia công, lắp 

ráp (với tỷ trọng lớn thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) tăng cao so với cùng 

kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 36,5 tỷ USD, tăng 28,8%; dệt may đạt 21,5 tỷ USD, tăng 9,5%; 

điện tử, máy tính và linh kiện đạt 21 tỷ USD, tăng 38,8%; giày dép đạt 11,7 tỷ USD, tăng 11,9%; máy 

móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 10,4 tỷ USD, tăng 28%; thủy sản đạt 6,8 tỷ USD, tăng 18,7%; gỗ và 

sản phẩm gỗ đạt 6,2 tỷ USD, tăng 10,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 5,7 tỷ USD, tăng 15,6%; 

hạt điều đạt 2,9 tỷ USD, tăng 24,4% (lượng tăng 0,7%); rau quả đạt 2,9 tỷ USD, tăng 42,7%. Trái lại, 

một số mặt hàng nông sản và nguyên liệu thô có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: 

Cà phê đạt 2,7 tỷ USD, giảm 1,8% (lượng giảm 22%); hạt tiêu đạt 1 tỷ USD, giảm 20,6% (lượng tăng 

21,4%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 798 triệu USD, giảm 2,4% (lượng tăng 4,6%). 

 Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 172,5 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 

trước. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước tăng so với cùng kỳ năm 

trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 30,9 tỷ USD, tăng 35,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng 

đạt 28 tỷ USD, tăng 23,1%; điện thoại và linh kiện đạt 12,8 tỷ USD, tăng 49,3%; vải đạt 9,2 tỷ USD, 

tăng 8,3%; sắt thép đạt 7,5 tỷ USD, tăng 13,9% (lượng giảm 17%); chất dẻo đạt 6 tỷ USD, tăng 19,9% 

(lượng tăng 11,6%); xăng dầu đạt 5,6 tỷ USD, tăng 40,9%  (lượng tăng 11%); nguyên phụ liệu dệt may, 

giày dép đạt 4,5 tỷ USD, tăng 8,2%; kim loại thường đạt 4,5 tỷ USD, tăng 13,6% (lượng giảm 19,5%); 

sản phẩm chất dẻo đạt 4,4 tỷ USD, tăng 22,3%; sản phẩm hóa chất đạt 3,7 tỷ USD, tăng 20,3%; hóa chất 

đạt 3,3 tỷ USD, tăng 30,1%; bông đạt 2,0 tỷ USD, tăng 47,7% (lượng tăng 27,9%). 
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 Cán cân thương mại hàng hóa: Trong 

10 tháng đầu năm 2017 Việt Nam xuất siêu 1,23 

tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước 

nhập siêu 16,40 tỷ USD; khu vực FDI xuất siêu 

17,63 tỷ USD. Về xuất khẩu, khu vực kinh tế 

trong nước đạt 48,2 tỷ USD, tăng 17,2%; khu 

vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 125,5 tỷ USD, tăng 

22,1%. Về nhập khẩu, khu vực kinh tế trong 

nước đạt 64,6 tỷ USD, tăng 11,6%; khu vực có 

vốn đầu tư nước ngoài đạt 107,9 tỷ USD, tăng 

29,2%.  

                                                             Nguồn: VEPR 

Chỉ riêng lĩnh vực FDI đã chiếm 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu điều này cho thấy những hạn chế về chất 

lượng cũng như sự bền vững trong tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, khi một số hiệp 

định đối tác kinh tế song phương (FTA) có hiệu lực trong năm 2018 thì Việt Nam nhiều khả năng sẽ 

nhập siêu, trong khi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn rất hạn chế, hàng nhập khẩu 

sẽ là mối nguy lớn cho doanh nghiệp trong nước.  

 Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng, Hoa Kỳ, EU vẫn là hai thị trường dẫn đầu với giá 

trị 34,7 tỷ USD và 31,8 tỷ USD tăng lần lượt 10,1% và 15,7% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đến Trung 

Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 48%; thị trường ASEAN đạt 18 tỷ USD, tăng 26,8%; Nhật Bản đạt 13,7 tỷ 

USD, tăng 14,7%; Hàn Quốc đạt 12,2 tỷ USD, tăng 28,6%.  

 Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 10 tháng năm 2017, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập 

khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 47,1 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; tiếp 

đến là Hàn Quốc đạt 38,8 tỷ USD, tăng 48,4%; ASEAN đạt 22,6 tỷ USD, tăng 17%; Nhật Bản đạt 13,3 

tỷ USD, tăng 8%; EU đạt 9,9 tỷ USD, tăng 9,7%; Hoa Kỳ đạt 7,6 tỷ USD, tăng 10,5%. Xu hướng đẩy 

mạnh thương mại với Hàn Quốc đã khiến Việt Nam nhập siêu lớn nhất tại quốc gia này so với các nước 

khác trong 9 tháng đầu năm, ở mức 23,30 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc không 

còn là quốc gia mà Việt Nam thâm hụt thương mại lớn nhất, mà thay vào đó là Hàn Quốc.  
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FDI đăng ký và giải ngân tăng cao kỷ lục 

Trong 10 tháng đầu năm 2017, vốn FDI  vào 

Việt Nam ghi nhận mốc kỷ lục mới. Tổng vốn 

FDI đăng ký ở mức 23,5 tỷ USD, tăng 33,8% so 

với cùng kỳ năm trước, trong đó có 2070 dự án 

cấp phép mới và 1001 dự án đăng ký điều chỉnh 

vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 7,2 tỷ USD, 

tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI 

thực hiện giải ngân được tổng cộng 14,20 tỷ 

USD, đây là mức tăng cao nhất trong vòng năm 

năm trở lại đây. 

 
 

                                        Nguồn : GSO, ABS research 

 FDI phân theo ngành: Công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục là ngành chủ lực thu hút FDI lớn 

nhất với số vốn đăng ký cấp mới đạt 5,8 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư lên 13,8 tỷ USD. Đứng thứ hai là 

hoạt động sản xuất và phân phối điện - khí nước - điều hòa thu hút 5,6 tỷ USD (chiếm 21% tổng vốn 

đăng ký), tăng trưởng ngoạn mục 39 lần so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là ngành bán buôn – bán lẻ 

với tổng vốn đăng ký 1,58 tỷ USD, các ngành còn lại đạt 7,2 tỷ USD, chiếm 25,4% 

 FDI xét theo đối tác: So với năm 2016, nguồn Vốn FDI đa dạng hơn từ nhiều quốc gia (108 

nước) nhưng cơ bản vẫn tập trung ở nhóm các nước có quan hệ thương mại mật thiết với Việt Nam như 

Hàn Quốc Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, nhóm này chiếm tới 81% tổng số vốn đăng ký. 

Nhật Bản tiếp tục nhà đầu tư lớn nhất trong năm nay với các dự án nhiệt điện. Trong tháng 10, Hàn Quốc 

đã trở lại vị trí thứ 2 nhờ sự kiện SamSung tăng thêm 2 tỷ USD vốn đầu tư. Xét về mặt địa phương được 

đầu tư trong năm nay, Thanh Hóa và Nam Định là hai tỉnh có sự bứt phá nhất về thu hút vốn FDI, lần 

lượt là 21 lần và 13,5 lần do có hai dự án mới là nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 tại Thanh Hóa và 

nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 tại Nam Định. 
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Thị trường tài chính và tiền tệ  

Tỷ giá duy trì ổn định, Dự trữ ngoại hối đạt 

kỷ lục mới 

Trong 9 tháng đầu năm 2017 tỷ giá trung tâm 

của NHNN duy trì khá ổn định, Tại 

ngày29/9/2017 tỷ giá niêm yết ở mức 22.470 

VND/USD, chỉ tăng nhẹ 1,4% so với thời điểm 

cuối năm 2016. Sự ổn định của tỷ giá trên thị 

trường là nhờ các yếu tố: i) nguồn cung ngoại tệ 

dồi dào do dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp 

tiếp tục tăng trưởng tích cực, mức nhập siêu thu 

hẹp và chuyển sang xuất siêu, cán cân thương 

mại trong quý III ghi nhận thặng dư lên đến 2,25 

tỷ USD; dự trữ ngoại hối Việt Nam đạt mốc 45 

tỷ USD ii) chỉ số US Dollar Index giảm sâu 10% 

so với đầu năm đồng nghĩa với việc USD liên 

tục mất giá so với ngoại tệ khác là yếu tố hỗ trợ 

rất lớn giúp tỷ giá duy trì ổn định trong năm 

2017.  
                                          Nguồn: SBV, ABS research 

 Tỷ giá so với các đồng tiền mạnh khác: do tỷ giá giữa VND và các đồng tiền khác đều được 

chuyển đổi trung gian qua USD nên khi USD giảm giá so với EUR, CNY, JPY thì VND cũng giảm giá 

theo các đồng tiền này. So trong rổ 8 đồng tiền tham chiếu, VND đã mất giá 3% so với EUR; 2,3% so 

với CNY; 0,1% so với KRW; 1,8% so với THB; 0,3% so với TWD; 1,4% so với SGD và gần như đi 

ngang so với JPY và USD. 

Mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm: 

Trong 3 quý đầu năm 2017, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng thận trọng. 

Tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối dồi dào và giá cả hàng hóa thiết yếu duy trì ở mức thấp là những điều 

kiện thuận lợi đã giúp NHNN liên tục bơm tiền ra ngoài hệ thống để duy trì thanh khoản cho hệ thống 

ngân hàng. Với những tác động đó nhìn chung mặt bằng lãi suất cho vay và huy động có xu hướng giảm 

nhẹ. Tính đến ngày 20/9/2017, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,59%, huy động vốn của các tổ chức 

tín dụng tăng 10,08% và tín dụng tiếp tục tăng mạnh 11,02%. Các con số cùng kỳ năm 2016 tương ứng 

là 11,76%, 12,02% và 10,46%.  

 Lãi suất huy động: Mặt bằng lãi suất huy động VND đã giảm nhẹ trong năm 2017 phổ biến ở 

mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền 

gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 

12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.  

 Lãi suất cho vay: Mặt bằng lãi suất cho vay có xu hướng giảm nhẹ. Theo đó mặt bằng lãi suất 
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cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm 0,5% xuống mức 6%-6,5%/năm đối với ngắn hạn và 

8%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh giảm từ 0,5%-1% 

xuống mức 6%-8%/năm đối với ngắn hạn; 8%-10%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách 

hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn tiếp tục duy trì ở mức 4%-

5%/năm. 

 
                                                                                                                       Nguồn: SBV, ABS research 

III. Một số dự báo và nhận định kinh tế 2018 
 

1. Các vấn đề kinh tế thế giới lớn tác động đến Việt Nam 

1.1. Các vấn đề kinh tế của Mỹ: 

- Cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc: Tổng thống Trump cho biết ông sẽ thực thi các luật 

thương mại mạnh mẽ hơn và có thái độ cứng rắn hơn so với người tiền nhiệm của ông và để thực hiện lời 

hứa với các cử tri. 

- Nới trần nợ công tại Mỹ vẫn chưa đi đến hồi kết. Trong năm 2017 Tổng thống Mỹ đã ký ban hành 

một sắc lệnh hoãn áp dụng mức trần nợ công cho tới ngày 8.12.2017. Hành động này cho phép Bộ Ngân 

khố Mỹ mượn thêm nợ và nếu tới thời hạn trên mà Quốc hội chưa thông qua trần nợ công mới thì cơ quan 

này sẽ lại tiếp tục sử dụng "các biện pháp bổ sung" để giữ trần nợ. Bên cạnh đó nếu cải cách thuế của Tổng 

thống Trump được thông qua cũng sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách và gián tiếp ảnh hưởng tới nợ công của 

nước Mỹ. 

1.2. FED tiếp tục tăng lãi suất và khả năng tăng giá trở lại của đồng USD các hàng hóa cơ bản: 

- Fed đã tăng lãi suất 2 lần trong năm nay và hiện đang dự báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho vay qua 

đêm chuẩn từ mức mục tiêu hiện tại là 1,00% lên 1,25% vào cuối năm 2017. Trong năm 2018 Theo cuộc 

thăm dò ý kiến do Reuters thực hiện, các ngân hàng hàng đầu của phố Wall cho biết họ kỳ vọng Fed sẽ 

tăng lãi suất 3 lần trong năm 2018. Kinh tế Mỹ đã có đà phục hồi đáng kể trong năm 2017 và sẽ tiếp tục đà 

tăng trưởng ổn định trong năm 2018, bên cạnh đó chính sách cải cách thuế nếu được quốc hội Mỹ thông 
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qua sẽ có thể đảo ngược xu hướng giảm giá của đồng USD trong năm 2017. Việc tăng giá của đồng USD 

có thể hỗ trợ cho việc xuất khẩu của Việt Nam tuy nhiên lại tạo áp lực rất lớn lên việc điều hành chính sách 

tài khóa và chính sách tiền tệ của Việt Nam khi nợ công của Việt Nam ở mức cao và lãi suất đang ở mức 

thấp.  

- Giá cả các hàng hóa cơ bản đã tăng giá khá mạnh trong năm 2017 nhờ vào lĩnh vực sản xuất của thế 

giới tăng trưởng ổn định. Trong năm 2018 việc tăng giá của các hàng hóa này sẽ làm tăng đầu vào sản xuất 

của Việt Nam và tạo ra áp lực tăng lạm phát trong năm. 

1.3. Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đối mặt những bất ổn về nợ , khả năng tăng giá mạnh của đồng 

NDT và cuộc chiến thương mại với Mỹ. 

- Trung Quốc là một trong những nước có hoạt động thương mại và đầu tư lớn nhất với Việt nam. 

Năm 2017 kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng khá ổn định trong bối cảnh chính phủ tiếp tục ổn định vĩ mô 

và giảm nợ trong nền kinh tế. Đồng Nhân dân tệ được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá trong năm 2018 do chính 

sách giảm nợ và hướng tăng trưởng kinh tế vào tăng trưởng tiêu dùng nội địa. Điều này có thể gây bất lợi 

cho nền kinh tế Việt Nam bởi vì cán cân thương mại của Việt Nam-Trung Quốc vẫn là nhập siêu.  

2. Các vấn đề nội tại của Việt Nam phải đối đặt trong năm 2018 

- Thâm hụt ngân sách và chi đầu tư công vẫn thấp: Ước tính bội chi ngân sách đến cuối Quý 3 chỉ ở 

mức 65,2 nghìn tỷ đồng, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây (2015: 136 nghìn tỷ; 2016: 154,2 nghìn tỷ). 

Tuy nhiên, điều này còn bắt nguồn từ việc chi trả nợ gốc không còn được tính vào bội chi NSNN từ năm 

tài khóa 2017. Nếu tính cả chi trả nợ gốc, bội chi ngân sách vẫn ở mức rất cao là 193,2 nghìn tỷ đồng trong 

chín tháng đầu năm nay. Trong khi đó, phần lớn tổng chi (khoảng 73%) là dành cho chi thường xuyên với 

623 nghìn tỷ đồng, đạt 69,5% so với dự toán. Tốc độ tăng chi thường xuyên thậm chí còn có xu hướng gia 

tăng về mặt danh nghĩa (2015: 7,3%, 2016: 5,8%, 2017: 8.5%). Đồng thời, chi trả nợ gốc và lãi lần lượt đạt 

128 và 72,4 nghìn tỷ đồng, tương ứng đạt 78,1% và 73,2% dự toán. Thực trạng này tiếp tục cho thấy sự 

thiếu cân bằng và bất hợp lý của tổng chi khi nguồn lực cho tăng trưởng dài hạn như đầu tư công bị hạn chế 

tương đối so với việc phục vụ nhu cầu ngắn hạn như chi thường xuyên và trả nợ. 

- Áp lực đối với nền kinh tế khi đồng USD tăng mạnh: Đồng USD được dự báo sẽ tăng giá trở lại 

trong năm 2018 sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt Nam do chính sách khá gắn kết khá cố định của đồng 

VND với đồng USD, Xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường ngoài Mỹ sẽ gặp khó khăn. Đồng USD tăng 

giá sẽ làm cho lạm phát của Việt Nam tăng do Việt Nam là nước nhập khẩu hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó 

đồng USD tăng giá sẽ tác động tiêu cực lên vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. 

2.1.  Những điểm sáng của kinh tế Việt Nam 2018 

- Sự quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, gỡ bỏ và cắt giảm hàng 

loạt các điều kiện giấy phép kinh doanh nhằm nâng cao niềm tin đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước  

- Nông nghiệp và dịch vụ đặc biệt là du lịch có nhiều tiềm năng tăng trưởng. 

- Sự phục hồi của giá dầu và các hàng hóa cơ bản kéo theo dự phục hồi nguồn thu từ dầu mỏ và 

ngành khai khoáng. 
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2.2. Dự báo kinh tế Việt Nam 2018 

- Theo dự báo của ADB, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2017 và 6,7% trong năm 

2018, nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại bán buôn và bán lẻ, ngân 

hàng và du lịch. 

 

Mục tiêu của 

Chính Phủ 

Dự báo của 

IMF 

Dự báo 

của ADB 

Tăng trưởng GDP 6,5-6,7% 6,2% 6,7% 

Tốc độ tăng CPI 4% 3,6% 4,5% 

Tổng kim ngạch xuất khẩu 7 - 8%     

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 33-34% GDP 

 

  

Tăng trưởng tín dụng  18%     

         Nguồn: IMF, ADB, ABS research 

- Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định kinh tế Việt Nam đang chuyển biến tích cực với triển vọng ổn 

định. Đà tăng trưởng vẫn được duy trì là yếu tố thuận lợi để Việt Nam xử lý những trở ngại có tính chất cơ 

cấu cho tăng trưởng trong trung hạn, đồng thời tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và tạo lập những khoảng đệm 

chính sách.  Như vậy, các dự báo đều đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2018. Đó 

là lý do để kỳ vọng, tăng trưởng kinh tế năm 2018 sẽ đạt mức 6,5 - 6,7% như mục tiêu của Chính phủ trong 

năm tới. 

- ABS đưa ra 3 kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2018.  

Kịch bản Trung Tính Lạc quan Kém lạc quan 

Tốc độ tăng 

trưởng GDP 
6.5% 6.7% 6.3% 

Giả định 

- Nền kinh tế thế giới tiếp tục 

tăng trưởng ổn định ở mức 

3,6%.  

- Thủ tục hành chính và môi 

trường đầu tư tiếp tục được 

cải thiện.  

- Lãi suất duy trì ổn định, 

lạm phát cơ bản được kiềm 

chế.  

- Nền kinh tế thế giới đạt mức 

tăng trưởng cao hơn năm 

2017 đạt 3,7%  

 - Những cố gắng của Chính 

phủ trong cải cách và điều 

hành kinh tế phát huy tác 

dụng, những nút thắt của nền 

kinh tế được gỡ bỏ  

- Nền kinh tế đạt mức tăng 

trưởng và ổn định cao hơn,  

- Nền kinh tế thế giới 

tăng trưởng chậm lại. 

- Kinh tế vĩ mô gặp 

những khó khăn, bất lợi 

như tăng trưởng nông 

nghiệp thấp hơn do tác 

động của biến đổi khí 

hậu, khu vực khai 

khoáng tiếp tục giảm sút. 

Khu vực dịch vụ gặp khó 

khăn. 

- Lãi suất và lạm phát 

tăng mạnh, tỷ giá căng 

thẳng. 

Xác suất xẩy ra 60% 30% 10% 

                                                                                                                                          Nguồn:ABS research 
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    Bảng các đánh giá các yếu tố ảnh hưởng 

 

Yếu tố 
Ngưỡng mục 

tiêu 
Xu hướng tác động 

Mức độ tác 

động 
Cơ chế tác động 

YẾU TỐ QUỐC TẾ 

Tăng lãi suất của FED 
3-4 lần trong 

năm 2018 
Tác động tiêu cực Mạnh 

- Tăng tỷ giá 

- Rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài 

- Ảnh hưởng tới nợ nước ngoài tính theo đồng USD 

Trần nợ công của Mỹ Được nới rộng Tác động tiêu cực Trung bình - Không được nới rộng là tiêu cực tới nền kinh tế Việt Nam 

Kinh tế Trung Quốc  
 

Đa chiều Mạnh Cần có cập nhật và đánh giá thường xuyên 

Cuộc đàm phán Brexit  Đa chiều Trung bình Cần có cập nhật và đánh giá thường xuyên 

Diễn biến kinh tế Châu 

âu, Nhật Bản 
 Đa chiều Trung bình Cần có cập nhật và đánh giá thường xuyên 

Diễn biến giá dầu 60 – 65 USD Thấp hơn là tiêu cực 
Trung bình 

– Mạnh 

- Tác động đến nguồn thu ngân sách 

- Tác động đến chi phí đầu vào của sản xuất, gây ra ảnh 

hưởng lạm phát 

YẾU TỐ TRONG NƯỚC 

Tăng trưởng GDP 6.7% Cao hơn là tích cực Trung bình 

GDP kế hoạch đặt ra tương đối cao do đó cần cập nhật và đánh giá 

thường xuyên hàng Quý về khả năng đạt được cũng như dự báo 

chính sách của Chính Phủ để đạt được mua tiêu đặt ra 

Chỉ số CPI 4% Cao hơn là tiêu cực Mạnh Cần có cập nhật và đánh giá thường xuyên 

Thâm hụt ngân sách và 

vấn đề nợ công 

61% - Ngưỡng 

hiện tại 
Cao hơn là tiêu cực Mạnh Cần có cập nhật và đánh giá thường xuyên 

Mặt bằng lãi suất 
Tăng 0,5% – 

1% 
Cao hơn là tiêu cực Mạnh 

Lãi suất được điều hành để duy trì ở mức thấp nhắm thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, trường hợp mặt bằng lãi suất tăng cao hơn dự báo 

dẫn tới cung tiền suy giảm 

Ngoài ra lãi suất tăng cao cũng tác động trực tiếp tới kết quả kinh 

doanh của các doanh nghiệp 

Tỷ giá VND/USD 3 - 5% Đa chiều Mạnh 

Phá giá nhiều hơn dự báo => dòng tiền rút mạnh khỏi VN 

Phá giá thấp có thể liên quan tới khả năng cạnh tranh của hàng xuất 

khẩu (tùy tương quan với các đồng tiền khác) 

FDI thực hiện  Thấp hơn là tiêu cực Mạnh 
Nếu có sự sụt giảm mạnh của dòng tiền FDI sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến tăng trưởng kinh tế trong năm 

Tăng trưởng tín dụng  Thấp hơn là tiêu cực Trung bình Tăng trưởng tín dụng thấp => nguồn vốn cho đầu tư phát triển thấp 

Chỉ số PMI hàng kỳ   Trung Bình Cần có cập nhật và đánh giá thường xuyên 
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IV. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NĂM 2017 

1. Diễn biến khởi sắc của thị trường chứng khoán trong năm 2017  

 

10 tháng thị trường khởi 

sắc mạnh mẽ sau giai 

đoạn suy giảm cuối năm 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được mức tăng rất tích cực trong 6 

tháng đầu năm nhờ động lực chính từ sự tăng trưởng chung của nền kinh tế 

với khu vực chế biến chế tạo tăng trưởng cao, nông nghiệp hồi phục, dịch vụ 

cải thiện. Sau nhịp điều chỉnh trong quý 4/2016, thị trường đã quay lại xu 

hướng tăng trưởng, chỉ số VN-Index trải qua hai nhịp tăng mạnh và chinh 

phục đỉnh cao mới trong 9 năm trở lại đây, chạm mốc 776 điểm trong ngày 

30/06/2017, khép lại 6 tháng đầu năm 2017 với mức tăng 110,6 điểm tương 

ứng hơn 16,6%. 

Như đã đề cập trong phần phân tích kinh tế vĩ mô, diễn biến nền kinh tế 

không mấy khả quan trong quý I. Thị trường chứng khoán toàn cầu đón nhận 

những tin tức không tích cực vào đầu năm 2017 khi FED có hai lần nâng lãi 

suất trong vòng bốn tháng. Mặc dù nền kinh tế giảm tốc trong Quý I cùng tỷ 

giá có dấu hiệu nóng lên trước áp lực từ đồng USD, một số điểm sáng từ 

tăng trưởng tín dụng hay khu vực sản xuất giúp bối cảnh chung vẫn tương 

đối ổn định. Cùng với đó, sự khởi sắc trong hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm các doanh nghiệp đầu ngành giúp thị trường 

duy trì trạng thái sôi động trong giai đoạn này. Nếu như trong giai đoạn cuối 

năm 2016, chỉ số lui nhẹ với thanh khoản giảm dần thì sang đến đầu năm 

2017, thị trường chứng kiến nhịp tăng mạnh trong suốt ba tháng đầu năm và 

liên tiếp chinh phục những đỉnh cao mới. Kết thúc tháng 3, VN-Index ghi 

nhận mức tăng ấn tượng 8,64% , giá trị giao dịch trên HSX đạt 3.183,76 tỷ 

đồng phiên trong Quý 1, tăng 44,43% so với Quý IV năm 2016. Đỉnh điểm 

đã xuất hiện những phiên với tổng giá trị giao dịch trên hai sàn vượt mức 
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5.000 tỷ đồng. 

Trong tháng đầu tiền của Quý II, chỉ số VN-Index giảm từ mức trên 730 

điểm xuống mức thấp nhất gần 705 điểm. Tuy nhiên, đây chỉ là dấu hiệu tạm 

thời. Trái với diễn biến của các năm trước, thị trường và kinh tế Việt Nam 

vẫn cho thấy sự ổn định, và sự đảo chiều kỹ thuật này không gây ra bất kỳ sự 

hoảng loạn nào. Quan trọng hơn, không giống như các giai đoạn phân phối 

trước đó, sự gia tăng về khối lượng giao dịch lần này là do kết quả của việc 

chốt lời kéo dài. . Đến cuối tháng 4, sự điều chỉnh đã kết thúc và chỉ số VN-

Index trở lại tăng điểm ấn tượng. Giai đoạn này được đánh dấu bởi một số cổ 

phiếu vốn hóa lớn tham gia niêm yết, trong đó có VJC và PLX, bên cạnh đó 

là quá trình thoái vốn của SCIC tại các doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi 

trái phiếu chuyển đổi thành cố phiếu ở các công như CII; và chi trả cổ tức 

bằng cổ phiếu cho cổ đông sau một năm 2016 hoạt động tốt, nên sự gia tăng 

khối lượng cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam là do yếu tố 

cơ bản hơn là yếu tố kỹ thuật.  

Thị trường Chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng điểm trong quý 

III, tuy nhiên giá trị và khối lượng có sự sụt giảm so với quý II. Trong giai 

đoạn đầu của quý III, chỉ số Vn-Index biến động trồi sụt với các nhịp 

tăng/giảm đan xen. Áp lực chốt lời tăng dần sau nhịp tăng điểm kéo dài trong 

2 quý đầu năm là nguyên nhân chính của đợt điều chỉnh giằng co này. Sau 

giai đoạn này, chỉ số Vn-Index quay lại xu hướng tăng điểm và bứt phá lên 

vùng đỉnh mới trên 800 điểm nhờ sự hỗ trợ từ kết quả kinh doanh khả quan 

cuả nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.  

Diễn biến khởi sắc với tăng trưởng ở cả điểm số, khối lượng và giá trị giao 

dịch , bám sát sự tăng trưởng của nên kinh tế. Chúng tôi nhận định những kết 

quả ấn tượng mà thị trường chứng khoán Việt Nam đã đã được trong 10 

tháng vừa qua có sự đóng góp quan trọng của 5 yếu tố. (1) nền kinh tế vĩ mô 

ổn định tạo môi trường thuận lợi, (2) dòng vốn nước ngoài tiếp tục đổ vào thị 

trường chứng khoán, (3) sức hút hàng hóa từ làn sóng IPO và thoái vốn 

doanh nghiệp nhà nước, (4) thị trường chứng khoán phái sinh chính thức đi 

vào hoạt động, (5) cơ chế hỗ trợ tốt từ các cơ quan quản lý.  

1.1. Kinh tế vĩ mô ổn định  

 

Thị trường chứng khoán 

hưởng lợi từ kinh tế vĩ 

mô ổn định 

 

Như chúng tôi đã phân tích trong phần kinh tế vĩ mô, nền kinh tế Việt Nam 

tiếp tục đạt được mức tăng trưởng ổn định, lạm phát được kiềm chế dưới mức 

mục tiêu, tỷ giá tương đối ổn định, mặt bằng lãi suất vốn được duy trì ở mức 

hợp lý. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho 

các doanh nghiệp trong nước mà còn tạo sự ổn định để thu hút nguồn vốn 

trực tiếp và gián tiếp từ các nhà đầu tư nước ngoài. Trong năm 2017, thị 

trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hưởng lợi lớn từ các điều kiện kinh tế 
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vĩ mô ổn định.  

 

1.2. Dòng vốn nước ngoài vào thị trường 

  

Khối ngoại mua ròng kỷ 

lục  

 

 

 

 

 

Trái ngược với những dự đoán từ đầu năm rằng xu hướng thoái vốn của nhà 

đầu tư nước ngoài và nỗi lo khối ngoại tiếp tục bán ròng trong năm 2017, 

sự kiện FED tăng lãi suất, chính sách chống toàn cầu hóa của Donald 

Trump, làn sóng chốt lời của các quỹ ngoại đầu tư lâu năm tại Việt Nam và 

sự thoái lui của dòng vốn ngoại khỏi 2 quỹ ETFs không đủ để ngăn Vốn 

đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Khối ngoại mua ròng kỷ lục trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, khối ngoại đã 

mua vào hơn 8,7 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE, kỷ lục mới được thiết lập 

trên TTCK Việt Nam. Trong đó, tại sàn HOSE, khối ngoại mua vào 56,5 

nghìn tỷ đồng và bán ra 47,8 nghìn tỷ đồng, giá trị mua ròng đạt 8,72 nghìn 

tỷ đồng. 

 

Nguồn:Stoxplus, ABS research 
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 Như vậy, bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố kinh tế thế giới. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã cho thấy những chuyển biến trong 

nội tại cơ bản khiến khối ngoại quay trở lại xu thế mua ròng trong năm 

2017, cho dù mặt bằng giá cổ phiếu đã ở mức cao hơn trước, nhờ làn sóng 

niêm yết của các doanh nghiệp vốn hóa lớn trong hơn 1 năm trở lại đây, có 

thể kể đến các tên đáng chú ý như PLX, NVL, VJC, SAB, BHN, ACV và 

các doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết trong thời gian tới như Techcombank, 

HDBank, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam 

(VEAM), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) và Tập đoàn Lộc 

Trời..., cùng với việc mở room ở một số các doanh nghiệp đầu ngành tiêu 

biểu như VNM và SSI. Có thể nhận thấy đa số các mã cổ phiếu vốn hóa lớn 

sau khi lên sàn đều được khối ngoại mua ròng mạnh như PLX, NVL, VJC 

và SAB. Bên cạnh thu hút tốt nguồn vốn ngoại, việc nhiều doanh nghiệp 

vốn hóa lớn có mặt trên sàn giúp nhà đầu tư nước ngoài có thêm nhiều lựa 

chọn khi đầu tư vào TTCK Việt Nam, cũng là yếu tố giúp TTCK Việt Nam 

được định giá cao hơn so với quá khứ. 

Điểm trừ của vốn đầu tư vào TTCK là phần lớn các nhà đầu tư nước ngoài 

đầu tư vào Việt Nam vẫn ở quy mô nhỏ. Còn rất nhiều nhà đầu tư lớn muốn 

tham gia, tuy nhiên vốn hoá các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. 

Điều này được thể hiện qua sự đối lập giữa hai sàn HNX và HOSE, do quy 

mô nhỏ hơn và thiếu vắng những công ty niêm yết “đẳng cấp” như sàn 

HOSE, nên sàn HNX nhận được ít vốn nước ngoài. Ngược lại, sàn HOSE 

ghi nhận thêm 5.400 tỷ đồng vốn nước ngoài (tương đương 238 triệu đô) 

đầu tư ròng trong quý, lớn hơn nhiều giá trị của quỹ FTSE ETF Việt Nam. 

Do đó, nếu muốn thu hút những khoản đầu tư lớn trị giá hàngtỷ USD vào 

thị trường Việt Nam, chính phủ cần đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa và 

thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước lớn.  

1.3. Sức hút hàng hóa  
 

Làn sóng IPO các doanh 

nghiệp vốn hóa lớn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một yếu tố quan trọng giúp thu hút các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước 

là làn sóng niêm yết của các doanh nghiệp vốn hóa lớn và thoái vốn các 

doanh nghiệp nhà nước trong năm 2017.  

Làn sóng doanh nghiệp lên sàn mạnh mẽ trong năm nay đã khiến các nhà đầu 

tư ngoại để mắt tới Việt Nam. Theo số liệu của Bloomberg, hầu hết các thị 

trường mới nổi và cận biên của châu Á hút ròng vốn ngoại từ đầu năm nay. 

Tuy vậy, chỉ Việt Nam là thị trường chứng khoán hút ròng vốn ngoại trong 

tất cả các tháng với những đợt IPO diễn ra từ đầu năm. Một số cái tên nổi bật 

nhất có thể kể đến là Tập đoàn Novaland, Tổng Cty Cổ phần Bia-Rượu-Nước 

giải khát Sài Gòn (Sabeco) và hãng hàng không Vietjet đã đồng loạt niêm yết 
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Thị trường M&A sôi 

động nhờ thoái vốn các 

doanh nghiệp nhà nước 

 

 

 

 

 

 

trong vài tháng qua.  

Chúng tôi đánh giá thị trường IPO và M&A còn nhiều dư địa để phát triển 

trong bối cảnh Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn 

trong thời gian tới, qua đó sẽ cung cấp một lượng hàng hóa có chất lượng cho 

thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Chính phủ đã cổ phần hóa thành 

công 34/44 doanh nghiệp Nhà nước nằm trong kế hoạch. Năm 2018, Chính 

phủ đã công bố kế hoạch cổ phần hóa thêm 64 doanh nghiệp, trong đó có 

nhiều doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty giấy Việt Nam, Mobifone và 

nhiều doanh nghiệp lớn khác trong ngành vàng bạc đá quý, bất động sản, 

phát điện. Năm 2019, mặc dù kế hoạch của Chính phủ dự kiến cổ phần hóa 

chỉ 18 doanh nghiệp, trong đó  có nhiều tên tuổi lớn là những tổng công ty, 

tập đoàn ở các ngành viễn thông, khoáng sản, hóa chất. Với tổng cộng 406 

lượt DNNN phải thoái vốn từ nay tới năm 2020, tổng số vốn dự kiến thoái 

theo mệnh giá là khoảng 65.000 tỷ đồng.  

1.4. Thị trường chứng khoán phái sinh  

 

Cột mốc đầu tiên, có ý 

nghĩa quan trọng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đi vào hoạt động ngày 

10/8/2017 là một bước tiến tất yếu trong quá trình hoàn thiện TTCK, giúp 

tăng cường hiệu quả và chất lượng đầu tư, góp phần quan trọng vào sự phát 

triển chung của nền kinh tế. Tính đến thời điểm hiện tại thị trường phái sinh 

mới đi vào hoạt động được gần 3 tháng, sản phẩm còn khá nghèo nàn. Tuy 

nhiên đây là một bước đi có ý nghĩa quan trọng của thị trường chứng khoán 

Việt Nam, đánh dấu một bước phát triển mới của TTCK trong quá trình hoàn 

thiện cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam, giúp cải thiện cơ sở nhà đầu tư 

và là một yếu tố quan trọng để giúp TTCK Việt Nam đi từ cận biên lên thị 

trường mới nổi. Từ đó thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là 

các nhà đầu tư tổ chức, nhờ đó, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường cơ sở. 

Sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh cũng là tiền đề để UBCK tiếp 

tục đưa thêm các sản phẩm chứng khoán mới vào thị trường. Chứng quyền 

có đảm bảo (Covered Warrant) dự kiến sẽ được triển khai vào nửa cuối tháng 

11 với sự tham gia của 5 công ty chứng khoán và dự kiến sẽ có 21 mã cổ 

phiếu thuộc nhóm VN30 được sử dụng làm chứng khóan cơ sở. Như vậy là 

sau khi hợp đồng tương lai chỉ số được chính thức đưa vào hoạt động, nhà 

đầu tư trong năm 2018 có thể sẽ sớm được trải nhiệm sản phẩm mới với sự 

ưu việt về tính đòn bẩy, tính phòng ngừa rủi ro và sự đa dạng hóa công cụ 

đầu tư.  
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1.5. Vai trò của cơ quan quản lý  

 

Nỗ lực của UBCKNN, 

từng bước hoàn thiện thị 

trường  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thiện hệ thông 

pháp lý là một trong 

những mục tiêu quan 

trọng nhất 

 

 

Cùng với chính sách vĩ mô hợp lý, việc hoàn thiện hệ thống pháp lý là rất cần 

thiết cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Trong năm 2017, Chính 

phủ đã ban hành thêm hàng loạt các thông tư, quyết định, quy chế, nghị định. 

Ở cấp cơ sở, UBCKNN đã chủ động, tích cực xây dựng, hoàn thiện khung 

pháp lý cho TTCK gồm: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chứng 

khoán sửa đổi, chủ động nghiên cứu các chính sách mới để dự kiến đưa vào 

dự thảo luật; hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống để đưa TTCK phái sinh 

vào vận hành; tiếp tục triển khai tái cấu trúc TTCK; tăng cường công tác 

quản lý công ty đại chúng, tổ chức trung gian; hoạt động thanh tra, giám sát, 

xử lý vi phạm tiếp tục được đẩy mạnh.  

 

Hệ thống pháp lý cho thị trường vốn - thị trường chứng khoán sẽ được tiếp 

tục hoàn thiện trong thời gian tới. Theo đó Bộ Tài chính dự kiến sẽ hoàn 

thành việc sửa đổi Luật Chứng khoán trong năm 2019. Cùng với Luật Doanh 

nghiệp 2015 và các luật liên quan, Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu. 

Sự chuẩn bị này tạo khuôn khổ pháp lý cho các sản phẩm mới trên thị trường, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra, giám sát thị trường 

chứng khoán của các cơ quan quản lý. Đây chính là cơ sở đảm bảo thị trường 

phát triển bền vững và minh bạch. 

1.6. Thị trường trái phiếu  

 

Thị trường TPCP giao 

dịch sôi động mặc dù lãi 

suất giảm 

 

Giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) tăng mạnh so với cùng 

kỳ năm 2016. Tỷ trọng giao dịch repo đạt hơn 48% trên tổng giá trị giao dịch 

toàn thị trường. Tính đến thời điểm cuối tháng 9, thị trường trái phiếu chính 

phủ có 570 mã niêm yết, giá trị vốn hóa đạt 987.360 tỷ đồng, tương đương 

với 22% GDP của năm 2016. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt con 

số kỷ lục 1.523 nghìn tỷ đồng, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong 

đó giao dịch outright đạt 778,5 nghìn tỷ đồng và giao dịch repo đạt 734,6 

nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân phiên 9 tháng đầu năm 2017 đạt 

8.557 tỷ đồng/phiên, cao hơn 1,35 lần so với năm 2016. Trong đó, đã có hàng 

chục phiên giao dịch với giá trị giao dịch đạt trên 10.000 tỷ đồng/phiên, đặc 

biệt phiên giao dịch kỷ lục ngày 22/6 vừa qua có giá trị giao dịch lên tới hơn 

15.000 tỷ đồng. 

Mặc dù mặt bằng lãi suất liên tục giảm trong năm , nhà đầu tư nước ngoài 

tiếp tục mua ròng trên thị trường TPCP. Điều này có thể được lý giải là do   

điều kiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định trong những năm vừa qua. Tuy 
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tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam các tháng đầu năm nay chưa đạt như 

kỳ vọng để chắc chắn đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6,7%, nhưng vẫn là 

mức tích cực nếu so với nhiều nền kinh tế lân cận,mặt bằng lãi suất, tỷ giá, 

lạm phát được kiểm soát ổn định. Ngoài ra, việc thị trường trái phiếu có thêm 

các sản phẩm mới như sản phẩm repo mới Bán/Mua lại và Vay để bán, các 

sản phẩm trái phiếu kỳ hạn 20-30 năm cũng giúp thị trường tăng thanh khoản 

và thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

 

Như vậy, nhìn lại 10 tháng đầu năm 2017, thị trường TPCP đã có sự tăng 

trưởng ấn tượng song hành với thị trường chứng khoán. Điều này khá  đặc 

biệt vì về mặt lý thuyết, thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu thường 

diễn biến trái chiều nhau. Việc cả thị trường trái phiếu và cổ phiếu cùng tăng 

trưởng mạnh là do nguồn vốn gián tiếp đổ vào thị trường dồi dào. Mặt khác, 

thị trường chứng  khoán chưa thực sự phát triển đến mức hoàn thiện để trở 

thành kênh đầu tư thay thế cho trái phiếu. Đối với nhà đầu tư cá nhân, mặc dù 

thị trường chứng khoán đã cho thấy dấu hiện phục hồi nhưng vẫn còn tâm lý 

e dè, lo ngại thị trường đảo chiều như trong quá khứ. Mặc dù vậy, chính sách 

giữ lãi suất ở mức thấp như hiện tại của NHNN thông qua các giao dịch thị 

trường mở sẽ tạo điều kiện thu hút vốn sang thị trường chứng  khoán nhờ 

dịch chuyển tỷ trọng đầu tư. Bên cạnh đó, lãi suất thấp cũng tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp niêm yết nâng cao kết quả kinh doanh, từ đó thu hút thêm 

các nhà đầu tư. 

2. Triển vọng thị trường chứng khoán 2018   

 

Thị trường duy trì đà 

tăng trưởng tích cực 

trong năm 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2018 sẽ là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự khởi đầu một chu kỳ 

tăng trưởng mới: Chất lượng hơn và bền vững hơn. Với những nỗ lực đẩy 

mạnh cải cách thể chế của nền kinh tế trong thời gian qua, thị trường tài 

chính, cụ thể là thị trường chứng khoán được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà 

tăng trưởng tích cực trong năm 2018. Chúng tôi kỳ vọng những nhân tố đã 

góp phần tạo nên thị trường chứng khoán 2017 khởi sắc sẽ tiếp tục hiện hữu 

trong năm 2018.   

Sang năm 2018, sự tăng trưởng của nền kinh tế vẫn sẽ là yếu tố quan trọng 

hàng đầu tác động đến thị trường chứng khoán. Như đã đề cập trong phần 

kinh tế vĩ mô, chúng tôi kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng 

tích cực, lạm phát và tỷ giá được kiểm soát. Ngoài các điều kiện trong nước, 

bối cảnh kinh tế thế giới tại các quốc gia và khu vực không có quá nhiều biến 

động, dự kiến tăng trưởng GDP thế giới ở mức 3,6% (IMF, tháng 6/2017). 

Giá cả và thương mại thế giới được dự báo duy trì ở mức ổn định. Trong 

nước, quá trình cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục diễn 

ra mạnh mẽ. Chúng tôi đánh giá về mặt vĩ mô, sự phục hồi của các ngành 
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nông nghiệp, khai khoáng, thu hút vốn đầu tư FDI, kiểm soát tỷ giá và lạm 

phát sẽ đóng vai trò quyết định.  

Ngoài những nhân tố tạo nên môi trường kinh doanh đầu tư hấp dẫn, chúng 

tôi muốn nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của chính sách tới các doanh nghiệp đã 

và sắp sửa niêm yết. Đầu tiên là nỗ lực cải cách hướng đến doanh nghiệp của 

Chính phủ mới nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát 

triển. Tiếp đến là chính sách giảm lãi suất điều hành của NHNN giúp mặt 

bằng lãi suất tiếp tục giảm, chi phí lãi vay của doanh nghiệp theo đó cũng 

giảm đáng kể. Cùng với đó, tăng trưởng tín dụng có thể được nới lên mức 

cao hơn hiện tại một phần giúp nhóm ngân hàng thương mại đạt được mức 

lãi cao hơn, một phần giúp tăng thêm lượng vốn hướng đến khu vực doanh 

nghiệp. Nếu các doanh nghiệp tận dụng được các lợi thế từ cơ chế này để 

tăng trưởng doanh thu, tối ưu hóa lợi nhuận, thị trường chứng khoán sẽ tiếp 

tục đi lên tuy nhiên bằng nội lực, chứ không phụ thuộc quá lớn vào dòng vốn 

từ khối ngoại. Chúng tôi kỳ vọng năm 2018 có thể là thời điểm tốt nhất để 

các doanh nghiệp chuyển mình, vươn lên một tầm cao mới.   

Tính đến thời điểm này, có thể nói thị trường chứng khoán năm 2017 đã khởi 

sắc ngoài mong đợi. Sự khởi sắc này không chỉ thể hiện qua điểm số và đà 

tăng VN-Index mà còn qua dòng tiền đổ vào chứng khoán. Xét trên yếu tố 

này, không thể phủ nhận tầm quan trọng của nhà đầu tư nước ngoài đối với 

TTCK Việt Nam. Chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ 

tiếp tục thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài nhờ các yếu tố sau: kinh tế vĩ 

mô, chính trị ổn định, quy mô thị trường được cải thiện, lượng hàng hóa tăng, 

số lượng và chất lượng hàng hoá trên thị trường liên tục tăng lên với làn sóng 

cổ phần hoá, niêm yết và thoái bớt vốn ở các doanh nghiệp nhà nước hoạt 

động trong các lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn, xu hướng niêm yết của các ngân 

hàng thương mại kinh doanh hiệu quả và sự ra đời của các sản phẩm mới là 

chứng khoán phái sinh. Lịch sử cho thấy, việc thoái vốn nhà nước tại Sabeco, 

Habeco, Vinamilk, Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong, hay Tổng Công ty 

Tái bảo hiểm Việt Nam đã đem đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư chuyên 

nghiệp. Ngoài số lượng thì chất lượng cũng đc cải thiển, sang năm 2018, thị 

trường chứng khoán Việt Nam có thể ghi nhận 30 doanh nghiệp đạt vốn hóa 

trên 1 tỉ USD. Điều này sẽ là nhân tốthúc đẩy các quỹ lớn gia nhập. Một điều 

đáng chú ý nữa là kết quả Sự kiện APEC 2017 đang diễn ra sẽ đóng vai trò 

quan trọng trong việc tạo động lực, cơ hội cho thi trường.  

Một yếu tố nữa chúng tôi cho rằng có thể mang lại những điểm tích cực cho 

thị trường chứng khoán năm 2018 là việc xây dựng và hoàn thiện thị trường 

chứng khoán. Mặc dù thu hút dòng vốn nước ngoài nhiều nhất trong các nước 

nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất lạc hậu so với các nước 

trong khu vực. Trong năm 2018, để khuyến khích nhà đầu tư trong nước 
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Rủi ro đến từ các sự kiện 

kinh tế thế giới và địa 

chính trị khu vực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tham gia thị trường và thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài, chúng ta cần tiếp 

tục hoàn thiện luật chứng khoán sửa đổi với chính sách nới room, tỷ lệ sở 

hữu nhà đầu tư nước ngoài. Với những động thái kiên quyết của UBCKNN 

chúng tôi kỳ vọng thị trường đạt được một số điểm sau: (1) xây dựng hệ 

thống thống kê và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về lượng chứng 

khoán các NĐTNN đang nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ trong tổng số chứng khoán 

phát hành, từ đó phân tích, dự báo xu hướng biến động và những ảnh hưởng 

có thể tạo ra từ động thái mua, bán chứng khoán của NĐTNN. (2) Tăng 

cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ngân hàng – tài chính – chứng 

khoán trong việc quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo sự an 

toàn, vững chắc và lành mạnh hệ thống tài chính. (3) thông tin công bố của 

các doanh nghiệp cần minh bạch, công khai kết quả kinh doanh của mình và 

thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế (IFRS). (4) nâng cao chất lượng 

đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ. (5) Triển khai đề án phát triển 

trái phiếu doanh nghiệp; hoàn thiện phương án tổ chức thị trường trái phiếu 

doanh nghiệp và công tác chuẩn bị để có thể đưa thị trường giao dịch trái 

phiếu doanh nghiệp vào hoạt động trong năm 2018; khuyến khích các công ty 

đưa trái phiếu lên niêm yết.  

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, thị trường chứng khoán năm 2018 tiềm 

ẩn một rủi ro hệ thống khó lường nằm ngoài tầm kiểm soát và khó có thể dự 

báo chính xác, đặc biệt là các rủi ro mang tính khu vực, thậm chí là toàn cầu. 

Chúng tôi đưa ra một số khả năng rủi ro có thể xảy ra trong năm 2018 với thị 

trường chứng khoán Việt Nam.  

Về mặt khu vực, kinh tế châu Á đang đứng trước một số rủi ro, bao gồm sự 

nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ thương mại, một vấn đề có thể gây trở ngại cho 

thương mại toàn cầu, cùng nguy cơ leo thang căng thẳng địa chính trị. Xu 

hướng bảo hộ và đưa sản xuất về trong nước của một số nước phát triển đang 

diễn ra sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu và dòng vốn đầu tư vào Việt Nam. Đặc 

biệt, việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu trong khối ASEAN đối với nhiều mặt 

hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới một số ngành sản xuất nếu các doanh nghiệp 

Việt Nam không nâng cao đượcnăng lực cạnh tranh cả về giá cả và chất 

lượng sản phẩm.  

Mặt khác, tình hình chính trị  quốc tế sẽ tiếp tục diễn biến phúc tạp khó 

lường. Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên với sự tham gia của Nga và Trung 

Quốc dẫn tới lo ngại khi những tính toán sai lầm của hai bên có thể dẫn tới 

chiến tranh, nhất là kể từ khi chính phủ Triều Tiên có những động thái rất cực 

đoan. Nếu giao tranh xảy ra, khu vực của chúng ta chắc chắn sẽ chịu ảnh 

hưởng không nhỏ. Do vai trò trung tâm của khu vực trong hệ thống vận tải 

biển và chuỗi cung ứng toàn cầu, leo thang căng thẳng có thể dẫn tới sự gián 

đoạn trong dòng chảy thương mại và các hoạt động kinh tế toàn cầu.  
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Chính sách thúc đẩy nền 

kinh tế tiềm ẩn một số 

rủi ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ số P/E thị trường 

Việt nam không còn ở 

mức hấp dẫn 

 

 

 

 

 

 

 

Ở phần Kinh tế vĩ mô, chúng tôi đã đánh giá với thực lực hiện tại, Chính phủ 

Việt Nam sẽ giữ ổn định các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, không thể 

tránh khỏi sẽ có những rủi ro có thể xảy ra đối với nền kinh tế gây ảnh hưởng 

lên thị trường chứng khoán. Trong khi chúng ta có thể phần nào yên tâm với 

tỷ giả khi dự trữ ngoại hối dồi dào thì rủi ro lạm phát có phần đáng lo ngại 

hơn. Các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn như 

phấn đấu tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 21%, đẩy mạnh 

thoái vốn nhà nước, thúc đẩy tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu 

giảm mặt bằng lãi suất trong bối cảnh nợ xấu còn cao có thể dẫn đến những 

rủi ro phát sinh tiêu cực như “bong bóng” trên thị trường chứng khoán, bất 

động sản và khả năng kiểm soát lạm phát trong các năm tiếp theo. Lịch sử 

cho thấy lạm phát bùng nổ có tác động to lớn như thế nào tới thị trường 

chứng khoán. Vì vậy, chúng tôi cho rằng chính phủ cần quan tâm đánh giá kỹ 

lưỡng những chính sách này  

 

Cuối cùng, một rủi ro nữa chúng tôi muốn đề cập đến là nhà đầu tư nước 

ngoài rút vốn. Cần nhìn nhận một các thực tế là sự ổn định của thị trường 

chứng khoán Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào khối ngoại, nếu kinh tế thế 

giới có nhiều biến động và khối ngoại rút vốn số lượng lớn thì thị trường 

chứng khoán sẽ bị biến động mạnh.  

 

Mới chỉ cách đây 2 năm, chỉ số P/E trên thị trường Việt Nam ở mức thấp hơn 

nhiều so với các thị trường khác tại Đông Nam Á, như mức 15,7 lần của 

Malaysia, 17,2 lần của Thái Lan, hay 23,3 lần của cả thị trường Philipin và 

Indonesia. Nguyễn nhân của sự gia tăng liên tục của mặt bằng định giá nhờ 

sự chuyển dịch của các dòng tiền ở kênh đầu tư khác vào chứng khoán. Cụ 

thể là dòng vốn ngoại tiếp tục hướng đến thị trường trong nước nhờ hưởng 

lợi từ hiệu ứng tăng tỷ trọng của dòng vốn đầu tư vào thị trường cận biên khi 

một số thị trường lân cận đã được nâng hạng lên nhóm mới nổi, dòng vốn từ 

kênh tiết kiệm sang đầu tư do mặt bằng lãi suất giảm, dòng vốn từ hệ thống 

ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng do sự dồi dào về thanh khoản. 

Trong năm 2017, cổ phiếu giao dịch với mức P/E dao động từ 15-17. Như 

vậy, mức P/E của thị trường Việt Nam hiện tại dù là một thị trường cận biên 

– theo đánh giá của MSCI, TTCK Việt đang được giao dịch với mức P/E xấp 

xỉ với các thị trường mới nổi và thậm chí cao hơn một số thị trường phát triển 

khác. Trong khi đó, lãi suất gửi tiết kiệm tại Việt Nam lại cao hơn hẳn so với 

mặt bằng chung của khu vực. Như vậy, xét về giá, đứng từ phương diện nhà 

đầu tư nước ngoài, thị trường Việt Nam không còn ở mức thực sự hấp dẫn. 

Tuy nhiên, xét trên khả năng tăng trưởng của nền kinh tế thì Việt Nam vẫn là 

thị trường hấp dẫn trong khu vực như chúng tôi đã phân tích. Dựa vào những 
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yếu tố trên, chúng tôi đánh giá chỉ số P/E khó có thểtiếp tục tăng cao hơn 

trong năm 2018.  

3. Kịch bản TTCK Việt Nam năm 2018: 

 

Kịch bản Giả định Vnindex 

Kịch bản Trung 

tính 

Xác suất xẩy ra: 

60% 

- Kinh tế thế giới và Việt Nam duy trì tăng trưởng ổn định như năm 

2017.  - Rủi ro biến động chính trị thấp, các điều kiện kinh tế vĩ mô 

như lãi suất và tỷ giá ổn định, lạm phát được kiềm chế. 

- Thị trường chứng khoán tăng trưởng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng. 

Các vụ IPO và thoái vốn của nhà nước thành công. 

1200 

điểm 

Kịch bản tích cực 

Xác suất xẩy ra: 

30% 

- Kinh tế thế giới và Việt Nam duy trì tăng trưởng với tộc độ cao hơn 

năm 2017 

-  Kinh tế vĩ mô tăng trưởng phát triển theo hướng bền vững, các chính 

sách của Chính phủ phát huy hiệu quả tạo điều kiện cho các ngành 

công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ tăng trưởng với tốc độ cao.  

- Các vụ thoái vốn, IPO của nhà nước thu hút được sự tham gia của các 

quỹ đầu tư lớn nước ngoài. Thanh khoản và điểm số của thị trường 

tăng mạnh, Nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng. 

1300 

điểm 

Kịch bản tiêu cực 

Xác suất xẩy ra: 

10% 

- Kinh tế thế giới và Việt Nam tăng trưởng chậm lại trong năm 2018 

- Kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn lãi suất và lạm phát tăng cao. Tỷ 

giá căng thẳng. 

- Thị trường chứng khoán giao dịch trầm lắng. Nước ngoài bán ròng và 

rút tiền ra khỏi thị trường. Các vụ thoái vốn IPO của nhà nước kém 

thành công. 

900 

điểm  

 

Tổng hợp các yếu tố tác động tiêu cực đến dòng tiền trên TTCK 2018 

 Dòng tiền trong nước Dòng tiền nước ngoài 

 YẾU TỐ QUỐC TẾ   

FED nâng lãi suất USD, đồng USD 

mạnh lên  
 

Rút khỏi các thị trường mới nổi 

trong đó có Việt Nam 
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Xuất khẩu Trung quốc gặp khó khăn 

do Mỹ áp dụng các chính sách bảo hộ 

thương mại với hàng xuất khẩu từ TQ 

Đồng NDT tăng giá 

Hàng hóa TQ tràn sang các 

thị trường khác trong đó có 

VN gây ảnh hưởng mạnh 

tới nền SX trong nước => 

dòng tiền trong nước tránh 

các lĩnh vực cạnh tranh trực 

tiếp 

Dòng tiền tháo chạy khỏi Trung 

Quốc, tiêu cực với các thị trường 

mới nổi nói chung nhưng vẫn có 

thể là cơ hội cho thị trường Việt 

Nam  

TPP gần như chắc chắn không được 

thông qua trong nhiệm kỳ của tân 

tổng thống Mỹ 

Tiêu cực, giảm bớt đầu tư 

vào các ngành liên quan đến 

XNK 

Giảm dòng tiền đầu tư trực tiếp và 

gián tiếp 

YẾU TỐ NỘI TẠI   

Tăng lãi suất 

Dự báo mức tăng đáng kể 

do áp lực lạm phát và tỷ giá 

kéo theo giảm dòng tiền đầu 

tư vào TTCK 

Tác động tích cực tới dòng vốn 

NN nhưng yếu do LS tăng thường 

đi kèm với lạm phát hoặc giảm giá 

VND 

Chi tiêu Chính  phủ suy giảm do trần 

nợ công, bội chi ngân sách ở mức cao 

Giảm dòng tiền chi tiêu 

công nói chung 
- 

Các chính sách kiểm soát rủi ro hệ 

thống tín dụng ngày một chặt chẽ 

Thắt chặt, kiểm soát chặt 

chẽ dòng tiền tín dụng cho 

TTCK. Trong ngắn hạn có 

thể hạn chế bớt dòng tiền 

vào thị trường nhưng trong 

dài hạn sẽ tạo nền tảng tăng 

trưởng vững chắc cho thị 

trường 

Tác động tích cực tới dòng tiền 

nước ngoài trong dài hạn 
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TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ ĐẶC THÙ TÁC ĐỘNG TỚI 

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VIỆT NAM 2018 

 

Yếu tố tác động Cơ chế tác động 
Mức độ 

tác động 

Tích cực 

IPO các tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước lớn  
Gia tăng sức hút với NĐT, tích cực dài hạn - 

Các sự kiện chính trị trong nước tiếp 

tục tác động đến TTCK đặc biệt là 

ngành ngân hàng 

Minh bạch thị trường trong dài hạn - 

Các DN nới room nước ngoài vẫn là 

điểm nhấn, tạo sức hút đặc biệt với 

NĐT nội vào ngoại 

Gia tăng sức hút NĐTNN + 

Vốn hóa thị trường tăng mạnh Gia tăng cơ hội thu hút NĐTNN  + 

Tiêu cực 

Dòng tiền ngoại giảm sút  - 

Dòng tiền nội tiếp tục chảy vào thị 

trường dù còn nhiều thận trọng 
Tăng cầu + 

Khung pháp lý cho thị trường dần 

dược nâng cao 

Tăng tính minh bạch, tạo bình đẳng giữa các chủ 

thể trên thị trường 
+ 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán nhằm mục đích đánh giá và đưa ra những khuyến nghị mang tính 

tham khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. 

Các thông tin mà Báo cáo sử dụng được thu thập và xem xét với mức độ cẩn trọng tối đa có thể và dựa trên những 

nguồn mà ABS cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ABS không chịu trách nhiệm về độ chính xác và đầy đủ của các 

thông tin trong Báo cáo này. Các ý kiến, nhận định, khuyến nghị chỉ thể hiện quan điểm chủ quan của người viết tại 

thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của ABS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. 

Báo cáo này chủ yếu cung cấp những thông tin, nhận định, khuyến nghị mang tính tổng hợp. Nhà đầu tư cần tự ra 

quyết định dựa trên tình hình tài chính, các mục tiêu đầu tư cụ thể và các điều kiện riêng của cá nhân. 

ABS không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác và sử dụng các thông tin từ Báo 

cáo. 
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Chi nhánh Bắc Ninh  Chi nhánh Vũng Tàu 
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Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu 
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Chi nhánh Huế  Chi nhánh Cần Thơ 
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Tel: (054) 3831133 Fax: (054) 3831656  Tel: (0710) 768098     Fax: (0710) 732556 

   

   

                                                  Phòng Phân Tích 

                                                            Tầng 4, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 

                                                            Điện thoại: (04) 35624626     số máy lẻ: 135 

                                                            Email: cf-hanoi@abs.vn                                  www.abs.vn  
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