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CẬP NHẬT TÁC ĐỘNG CỦA BẦU 
CỬ MỸ ĐẾN THỊ TRƯỜNG 

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là một yếu tố thúc đẩy các nhà đầu tư trên toàn thế giới xem xét lại 
việc phân bổ tài sản cho các thị trường mới nổi trong đó có Việt Nam, điểm tích cực là các thị 
trường mới nổi trong đó có Việt Nam dường như sẽ được hưởng lợi khi ứng viên của Đảng Dân 
chủ đắc cử. 

1. Nhìn lại chính sách của Tổng thống Trump 

Đắc cử 4 năm trước, Tổng thống Trump đưa ra thông điệp mạnh mẽ về chủ nghĩa dân tộc và việc 
tập trung vào nước Mỹ. Những chính sách sau đó của tổng thống Trump đã thể hiện thái độ xuyên 
suốt này trong nhiệm kỳ của mình: rút nước Mỹ khỏi hiệp định TPP, các chính sách đều hướng về 
nước Mỹ, rút nước Mỹ khỏi Tổ chức y tế thế giới (WHO), …  

2. Dự báo những chính sách mới của ông Biden và tác động đến thị trường chứng khoán 
Việt Nam: 

Ông Biden được dự báo sẽ khai tử hàng loạt chính sách của ông Trump. "Chúng tôi có trách nhiệm 
to lớn phải khắc phục những thiệt hại mà ông ấy gây ra", ông Biden nói về việc thay đổi những gì 
Chính quyền ông Trump đã làm trong 4 năm nhiệm kỳ. 

Đầu tiên, ông sẽ nhanh chóng tuyên chiến với đại dịch Covid-19 bằng cách bổ nhiệm "chỉ huy 
chuỗi cung ứng quốc gia" và thành lập "ban kiểm tra đại dịch", tương tự như ban sản xuất thời 
chiến của Tổng thống Franklin D. Roosevelt. 

Theo quan điểm của ABS, việc chính quyền mới quyết liệt chống covid  và chống covid thành 
công sẽ không chỉ kích thích nền kinh tế Mỹ mà còn có tác động tích cực lên nền kinh tế toàn cầu, 
giúp cho dòng vốn tự tin luân chuyển tới các thị trường mới nổi thay vì co cụm lại về nước Mỹ để 
phòng thủ trước tác động của đại dịch. 

Ngoài ra chúng tôi cũng cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là một yếu tố thúc đẩy các nhà đầu 
tư trên toàn thế giới xem xét lại việc phân bổ danh mục cho các thị trường trong đó có các thị 
trường mới nổi và bao gồm thị trường Việt Nam. 

Chúng tôi cho rằng ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ đồng nghĩa rằng sự quan tâm đến các thị 
trường mới nổi trong đó có Việt Nam sẽ tăng lên vì ông không quá coi trọng chủ nghĩa dân tộc và 
ít phản đối toàn cầu hóa. 

Về khả năng của việc khởi động lại TPP: 4 năm trước hiệp định TPP gần được thông qua trước 
khi ông Trump đắc cử và tuyên bố rút nước Mỹ khỏi hiệp định. Sau đó hiệp định TPP mà không 



có Mỹ (CPTPP) đã được thông qua và thực thi tuy nhiên không có quá nhiều ý nghĩa. Nay việc 
một tổng thống Đảng Dân chủ đắc cử có thể tái khởi động lại quá trình nước Mỹ tham gia vào hiệp 
định này. Nếu Mỹ tham gia hiệp định thì Việt Nam được dự đoán sẽ là nước được hưởng lợi nhiều 
nhất. 

Tóm lại, mặc dù còn mất thời gian để các chính sách mới của ông Biden phát huy và có tác dụng 
thực sự (có thể mất tới hàng năm), mọi tác động được dự đoán đều là tích cực đối với nền kinh tế 
Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng thị trường Việt Nam sẽ được 
hưởng lợi từ những chính sách hướng ngoại mới, việc tái phân bổ danh mục đầu tư của các nhà 
đầu tư quốc tế và về khả năng khởi động lại hiệp định TPP đã bị dừng lại dưới thời tổng thống 
Trump. 

3. Dự báo các nhóm ngành sẽ được hưởng lợi: 

Ngoài thị trường chung được hưởng lợi, chúng tôi cho rằng những nhóm ngành có yếu tố xuất 
khẩu liên quan đến hiệp định TPP như dệt may, da giày là những ngành có thể xem xét dựa trên 2 
yếu tố: 

- Khả năng hồi phục sau đại dịch: ngành dệt may và da giày là ngành bị thiệt hại nặng bởi 
đại dịch covid 19 tuy nhiên trước những triển vọng về thử nghiệm vắc xin mới và những 
nỗ lực chống dịch covid của chính quyền Biden mới, chúng tôi kỳ vọng ngành dệt may, da 
giày sẽ sớm hồi phục. 

- Khả năng hưởng lợi nếu hiệp định TPP được tái khởi động: việc kỳ vọng nước Mỹ 
tham gia trở lại hiệp định TPP cũng mang lại kỳ vọng lớn cho ngành dệt may, da giày do 
đây là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường Mỹ, nếu hiệp định TPP được 
thông qua thì các mặt hàng này sẽ được ưu đãi về thuế rất lớn và sẽ có lợi thế cạnh tranh 
hơn nhiều so với các đối thủ khác không nằm trong hiệp định. 

 

Khuyến cáo sử dụng 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Báo cáo này 
được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng 
khoán An Bình không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này.  

Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời 
điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần 
Chứng khoán An Bình và có thể thay đổi mà không cần báo cáo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục 
đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty Cổ 
phần Chứng khoán An Bình và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán 
nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn 
độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt.  

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào 
nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Xin vui 
lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 


