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CẬP NHẬT NHANH VỀ QUAN ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG 

THỊ TRƯỜNG 
 

Trước thông tin thị trường chứng khoán Mỹ và Đài loan giảm mạnh trong mấy ngày vừa qua, 

chúng tôi có tìm hiểu về khả năng thị trường Việt Nam liệu có diễn biến tương tự hay không, và 

đưa ra quan điểm như sau: 

1. Điểm lại những lý do thị trường Mỹ và Đài loan giảm điểm: 

Thị trường Mỹ: 

Trong tuần này, Phố Wall đã chao đảo sau khi có thông tin cho thấy giá tiêu dùng ở Mỹ đã bất ngờ 

ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 12 năm trong tháng Tư vừa qua. Nhiều nhà đầu tư lo ngại áp 

lực lạm phát gia tăng có thể khiến Fed thắt chặt chính sách tiền tệ sớm hơn dự đoán, giảm nguồn 

cung vốn giá rẻ đã từng cung cấp lực đẩy cho các thị trường tài chính đi lên. 

Tuy nhiên, tại thời điểm này, những lo ngại về lạm phát dường như đang yếu đi. Lợi suất trái phiếu 

chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 4 điểm cơ bản xuống còn 1,6556%. Lợi suất trái phiếu 

kỳ hạn hai năm cũng giảm xuống còn 0,1569%. 

Bên cạnh đó, bà Yellen, bộ trưởng tài chính Mỹ đã phải lên tiếng "chữa cháy" cho nhận định của 

mình trong một buổi nói chuyện trực tuyến do tờ Thời báo phố Wall tổ chức. 

Bà đính chính rằng không phải đang dự báo hoặc đề xuất nâng lãi suất. Bên cạnh đó, bà Yellen 

cũng cho biết mình không đưa ra bất cứ dự báo nào về việc lạm phát sẽ liên tục tăng. Tuy nhiên, 

nếu điều đó diễn ra, bà tin tưởng FED có đủ công cụ để đối phó với lạm phát. Hiện thị trường Mỹ 

đã có phiên tăng điểm trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp 

Thị trường Đài loan: 

Trong 3 phiên giao dịch gần đây, hàng loạt nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Đài Loan đã 

nhận được margin call, nỗi sợ hãi đã nhanh chóng biến thành cơn hoảng loạn. Tình trạng này càng 

cho thấy hậu quả khủng khiếp đối với thị trường thế giới khi tỷ lệ đòn bẩy ở mức quá cao. 

Ở Đài Loan, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy với tỷ lệ ngày càng lớn. Trong năm nay, dư nợ margin 

tại thị trường này đã tăng 46%, lên khoảng 274 tỷ Đài tệ (9,8 tỷ USD) vào 2 tuần trước, mức cao 

nhất kể từ năm 2011. Trong khi đó, Taiex chỉ tăng 19% trong cùng thời gian. Đây là dấu hiệu cho 

thấy nhà đầu tư thậm chí đi vay với tốc độ còn nhanh hơn cả diễn biến giá của cổ phiếu. 

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của đợt lao dốc này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thị trường, nhà 

đầu tư vẫn lo ngại về dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, trong khi một yếu tố tác động khác là làn 

sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu trong những ngày qua (có nguồn gốc từ Mỹ). 
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2. Nhận định về thị trường Việt Nam: 

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy thị trường Việt Nam có thể sụt giảm mạnh, các yếu tố nâng đỡ và 

duy trì thị trường vẫn ổn định. 

Về tình hình dịch covid:  

Mặc dù đang trải qua đợt bùng phát dịch thứ 4 nhưng tâm lý nhà đầu tư đã vững vàng hơn rất 

nhiều. Hơn nữa với quyết tâm kiểm soát dịch và kinh nghiệm trong những lần trước, khả năng 

bùng phát mạnh của dịch ở Việt Nam là thấp. 

Tình hình sử dụng đòn bẩy margin: 

Theo thống kê của VnEconomy, hơn 30 công ty chứng khoán trên thị trường tính đến 31/3/2021 

đã cho nhà đầu tư vay hơn 110.000 tỷ đồng, đây được xem là mức kỷ lục cho vay margin của 

chứng khoán Việt Nam. 

Cùng với đà tăng trưởng của thị trường về cả điểm số lẫn quy mô, việc margin nở ra là hoàn toàn 

bình thường. Một số công ty chứng khoán có thể đã chạm ngưỡng cho vay margin. Do đó, áp lực 

ngắn hạn đối với thị trường là có. Tuy nhiên, rủi ro này không lớn. Các công ty chứng khoán cũng 

đã nhận ra vấn đề này và có kế hoạch tăng vốn để bổ sung thêm nguồn vốn cho vay margin, nhằm 

đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sau khi các công ty chứng khoán tăng vốn thành công trong thời 

gian tới (bắt đầu từ quý 2/2021), thì tình hình margin sẽ có nhiều cải thiện. 

Tình trạng margin hiện tại không mang tính rủi ro hệ thống đối với toàn bộ nền tài chính bởi vì tỷ 

lệ chỉ chiếm dưới 1% tổng dư nợ tín dụng, đồng thời các CTCK Việt Nam cũng quản trị rất tốt rủi 

ro cho vay. Quản trị rủi ro tốt ở đây nghĩa là CTCK kịp thời call margin hoặc bán giải chấp khi tỷ 

lệ ký quỹ của khách hàng xuống dưới ngưỡng. 

Lạm phát: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 2,7% và CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 0,89%, 

đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản 4 tháng tăng 0,74%. Tình hình lạm 

phát được đánh giá trong mục tiêu kiểm soát và chưa gây áp lực đối với lãi suất và nền kinh tế. 

Lãi suất: 

Mặc dù lãi suất liên ngân hàng có dấu hiệu tăng, tuy nhiên mặt bằng lãi suất huy động vẫn ở mức 

thấp. Do đó đây chưa phải là kênh cạnh tranh nguồn vốn với kênh đầu tư chứng khoán vào thời 

điểm này. 

Tình hình huy động vốn của các quỹ đầu tư: 

Việt Nam là điểm sáng hút vốn tại khu vực châu Á nhờ dòng vốn ETF. Trong tháng 4, dòng vốn 

ETF ghi nhận giá trị kỷ lục với lượng vốn vào ròng lên tới 370 triệu USD, tương đương khoảng 

8.700 tỷ đồng, 
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Trong đó, chủ yếu là nhờ quỹ Fubon FTSE Vietnam mới được thành lập, đóng góp 7.800 tỷ đồng, 

bên cạnh nhiều quỹ ETF khác duy trì dòng tiền tích cực như VFM VNDiamond (612 tỷ đồng), 

VanEck Vectors Vietnam (196 tỷ đồng), SSIAM FINLead (180 tỷ đồng), FTSE Vietnam (75 tỷ 

đồng).  

 Tính từ đầu năm, các quỹ ETF đã hút ròng tổng cộng 13.200 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán 

Việt Nam. Các quỹ chủ động vẫn rút ròng vốn tháng thứ 8 liên tiếp nhưng mức rút ròng tháng 4 là 

41 triệu USD, giảm 54% so với tháng trước và rất nhỏ so với lượng vốn ETF vào. Do đó, thị trường 

Việt Nam vẫn ghi nhận một tháng có vốn vào kỷ lục (cao hơn cả vốn vào thị trường Trung Quốc).  

Tóm lại, hiện các yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ổn định, chúng tôi đưa ra 

quan điểm thị trường tiếp tục duy trì trạng thái tích lũy và đi ngang cho tới quý 3. Thời điểm cảnh 

báo đối các nhà đầu tư có thể rơi vào tầm tháng 8 năm nay, nếu tình hình công bố báo cáo tài chính 

quý 2 của các doanh nghiệp không khả quan, cộng với hiệu ứng e ngại giải ngân của nhiều nhà 

đầu tư trong tháng 7 âm. 

 

 

 


