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BÁO CÁO VĨ MÔ: CHỜ ĐỢI MỘT “BÌNH THƯỜNG MỚI” 
TỐT ĐẸP HƠN TRONG NĂM 2022 

Cập nhật vĩ mô       

28/01/2022 

ĐIỂM NHẤN BÁO CÁO: 

• Năm 2021, Tổng Sản phẩm nội địa (GDP) ước tính tăng trưởng 2.58% so với năm 

trước – đây được coi là mức tăng trưởng tốt khi Việt Nam đang đi đúng hướng 

trong quá trình “bình thường mới” nhằm thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-

19. 

• Lạm phát cơ bản 12 tháng tăng 0.81%; Bình quân năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) tăng 1.84% so với năm trước – mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. 

• Chúng tôi kỳ vọng các chỉ số vĩ mô quan trọng sẽ đạt được chỉ tiêu do Quốc Hội 

đề ra: tăng trưởng GDP năm 2022 sẽ đạt 6.8% (mục tiêu 6-6.5%), CPI đạt 3.5% 

(mục tiêu dưới 4%). 

• Các yếu tố chính hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2022 bao gồm: 

➢ Dòng vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục mạnh mẽ. 

➢ Chính sách tài khóa sẽ là bàn đạp phục hồi nền kinh tế. 

➢ Chính sách tiền tệ được duy trì nới lỏng, tập trung hỗ trợ nhóm doanh 

nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch. 

➢ Việt Nam được kỳ vọng cải thiện giá trị xuất nhập khẩu ròng trong năm 2022. 

➢ Mặt bằng tỷ giá tiếp tục duy trì ổn định bất chấp những bất ổn quốc tế. 

• Bên cạnh đó vẫn tổn tại những rủi ro khó lường có thể ảnh hưởng tiêu cực đến 

tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam: 

➢ Các biến thể mới của dịch Covid-19 sẽ là tác nhân chính đe dọa phục hồi 

kinh tế toàn cầu. 

➢ Việc tăng trưởng lệch pha so với Thế Giới gây áp lực lên các nhà hoạch định 

chính sách. 

➢ Áp lực lạm phát hiện hữu nửa đầu năm 2022. 

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC DỰ PHÓNG VĨ MÔ GIAI ĐOẠN 2022-2023 

    2019 2020 2021 2022 2023 

Tăng trưởng GDP % 7.02% 2.91% 2.58% 6.80% 6.75% 

CPI % 2.79% 3.23% 1.84% 3.50% 3.48% 

Tỷ lệ bao phủ vắc xin % - - 71.2% 90% 98% 

Cán cân thương mại tỷ USD 10.9 19.9 4.0 10.3 15.0 

Tăng trưởng xuất khẩu % 8.40% 6.90% 19.0% 6-8% 8-10% 

Tăng trưởng nhập khẩu % 7.0% 3.7% 26.5% 5-6% 6-8% 

Vốn FDI đăng ký % 7.2% -24.96% 9.19% 10% 12% 

Tỷ giá VND/USD 1.40% 0.70% 0.96% +/-1% +/-1.5% 

Tăng trưởng tín dụng % 13.70% 12.10% 12.91% 14% 13% 

Biến động VN-Index % 7.40% 14.90% 35.73% 10.12% 8,6% 
Nguồn: GSO, EVS Research 
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BIẾN ĐỘNG KINH TẾ CHỦ ĐẠO NĂM 2021 

 Xu hướng kinh tế thế giới tiếp tục tình trạng bất ổn  

• Năm 2021 chứng kiến các biến thể Covid-19 (Delta, Omicron) đã có tác động tiêu 

cực đến hoạt động kinh tế - xã hội toàn cầu. Tuy nhiên, nhờ việc nới lỏng chính 

sách tiền tệ mạnh mẽ, kinh tế thế giới đã có sự phục hồi nhưng mang tính chất 

phân hóa, tập trung chủ yếu vào các quốc gia phát triển có tỷ lệ tiêm bao phủ 

vaccine cao. Bên cạnh đó, việc đứt gẫy chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu khiến giá 

hàng hóa leo thang, kết hợp với chính sách tiền tệ nới lỏng gây sức ép lớn lên lạm 

phát các quốc gia lớn như Mỹ, Châu Âu,.…  

• Áp lực lạm phát khiến các NHTW trên thế giới bắt đầu thực hiện thắt chặt tiền tệ 

từ cuối năm 2021 (Các NHTW lớn trên thế giới như BOE, BOK,… đã bắt đầu tăng 

lãi suất cơ bản, Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED dự kiến tăng lãi suất 3-4 lần trong 

năm 2022 và kết thúc chương trình mua tài sản ngay trong tháng 03/2022,..). Một 

vấn đề khác cần lưu tâm khi mức nợ toàn cầu tăng mạnh trong bối cảnh tiền rẻ 

cũng gây áp lực lên tăng trưởng toàn cầu trong năm 2022. 

  

Nguồn: Morgan Stanley, Bloomberg, EVS Research 

 • Sau khi phục hồi lên mức ước tính 5.5% trong năm 2021, tăng trưởng toàn cầu dự 

kiến sẽ giảm tốc đáng kể xuống mức 3.8-4.1% vào năm 2022, phản ánh sự khó 

đoán việc bùng phát các biến thể Covid-19 mới, “bình thường hóa” chính sách 

tiền tệ và các nút thắt cổ chai dòng lưu thông hàng hóa vẫn hiện diện. Triển vọng 

ngắn hạn đối với tăng trưởng toàn cầu có phần yếu hơn bên cạnh việc áp lực lạm 

phát so với dự tính trước đây do giá hàng hóa tăng mạnh trong nửa cuối 2021, 

đặc biệt là khí gas và than đá do nhu cầu tiêu thụ tăng cao. 

• Đối với các nền kinh tế phát triển, tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ giảm từ 

mức 5% năm 2021 xuống còn 3.8% năm 2022 khi nhu cầu tiêu thụ bị dồn nén các 

năm trước giảm dần và chính sách mở rộng hỗ trợ nền kinh tế không còn quá 

quyết liệt. 

• Đối với các nền kinh tế đang phát triển, những đe dọa từ các biến thể Covid-19 

mới nguy hiểm như Omicron sẽ gây áp lực lên các quốc gia có độ phủ vaccine còn 

thấp. Tăng trưởng kinh tế nhóm EM dự báo chỉ quanh mức 4.8% trong năm 2022 

– giảm đáng kể so với mức 6.1% năm 2021, phản ánh tác động cận biên giảm dần 

Lạm phát Thế giới tăng mạnh nhưng sẽ giảm dần 

trong năm 2022 
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về mặt hiệu quả của chính sách hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ nội địa của các quốc gia 

này. 

 
Nguồn: WorldBank 

 

 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 gặp nhiều khó khăn 

• Theo số liệu của Tổng cục thống kê, sau đợt suy giảm kỷ lục Quý 3/2021, Tổng sản 

phẩm trong nước (GDP) quý 4/2021 ước tính tăng 5.22% so với cùng kỳ năm trước 

– cao hơn cùng kỳ năm 2020 (4.61%) nhưng thấp hơn trung bình giai đoạn 2021-

2029. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3.16%; khu vực công 

nghiệp và xây dựng tăng 5.61%; khu vực dịch vụ tăng 5.42%. 

• Ước tính GDP năm 2021 tăng 2.58% so với cùng kỳ năm trước – thấp nhất trong 

30 năm do các địa phương, đặc biệt là khu vực phía Nam thực hiện các biện pháp 

giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Trong đó, số liệu thống kê các thành 

phố lớn trực thuộc Trung ương cho thấy Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng 

tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 dẫn đầu cả nước (đạt 12.38%) và 

là 1 trong 2 tỉnh, thành phố có tăng trưởng đạt hai con số. Mặc dù có tốc độ tăng 

trưởng cao hơn cả nước nhưng GRDP của Hà Nội chỉ tăng 2.92%, xếp vị trí thứ 

40/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đà Nẵng duy trì tăng trưởng dương 

nhưng với mức tăng nhẹ 0.18%. Tăng trưởng GRDP của Cần Thơ giảm 2.79% và 

Thành phố Hồ Chí Minh giảm 6.78% - thấp nhất cả nước. 
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Nguồn: GSO, EVS Research 

 Sản xuất công nghiệp dần hồi phục sau đợt giãn cách các tỉnh thành 

phía Nam 

• Trong Quý 4/2021, chỉ số Sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6.52% so với cùng kỳ 

năm trước -  phản ánh những bước hồi phục đáng kể sau khi các địa phương trên 

cả nước thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Giá trị tăng thêm 

toàn ngành công nghiệp năm 2021 ước tính tăng 4,82% , trong đó Chế biến, chế 

tạo tiếp tục là động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế (tăng 6.37% svck). 

• Hầu hết các địa phương, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

Nam, sản xuất đã khôi phục trở lại, các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất để kịp giao 

hàng theo các hợp đồng đã ký kết. Cụ thể, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 

(IIP) tháng 12/2021 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,5% so với tháng 11/2021. 

 

Nguồn: GSO, EVS Research 

 • Chỉ số quản trị nhà mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đạt mức trên 

50 điểm trong 3 tháng liên tiếp trong Quý 4/2021 cho thấy các điều kiện kinh 

doanh đã cải thiện sau đợt ảnh hưởng làn sóng thứ 4 đại dịch Covid-19. 

• Lao động tiếp tục khan hiếm khi người lao động chưa quay trở lại công việc, kết 

hợp với số lượng đơn đặt hàng mới đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt 

động kinh doanh. Các nhà sản xuất tiếp tục gặp phải tình trạng chậm chễ giao 

hàng hóa đầu vào mặc dù hoạt động vận tải đã bắt đầu bình thường trở lại, nhưng 

tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu và chậm chễ chuyển hàng tiếp tục ảnh 

hưởng đến khả năng mua hàng hóa đầu vào. 
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• Các doanh nghiệp vẫn duy trì tâm lý kinh doanh lạc quan, tuy nhiên các yếu tố 

tiêu cực bất ngờ (đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, gián đoạn chuỗi cung ứng 

kéo dài,…) sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới điều kiện kinh doanh trong năm 2022. 

 

Nguồn: IHSMarkit, EVS Research 

 Hoạt động vận tải sôi động trở lại nhưng Thị trường lao động còn gặp 
nhiều khó khăn  

• Làn sóng bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam với biến thể Delta đã 

khiến hoạt động vận tải hàng hóa tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong 

quý 3/2021 khi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của 

Thủ tướng Chính phủ. Tính chung năm 2021, vận tải hàng hóa ước đạt hơn 1,620 

triệu tấn hàng hóa vận chuyển, luân chuyển 333,4 tỷ tấn.km, giảm lần lượt 8.7% 

và 1.8% so với năm 2020. Trong đó, vận tải trong nước đạt 1,595 triệu tấn, giảm 

8.5% và 203,1 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 9.1%; vận tải ngoài nước đạt 25.2 triệu 

tấn, giảm 16.8% và 130.3 tỷ tấn.km luân chuyển, giảm 14.9%.  

• Tác động tương tự xảy ra đối với Thị trường lao động Việt Nam. Số liệu cho thấy 

cả nước có hơn 28.2 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu ảnh hưởng tiêu cực của 

đại dịch Covid-19 theo các hình thức khác nhau. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 

năm 2021 thấp nhất trong những năm trở lại đây với 67.7% (giảm 1.9% so với 

năm trước). Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2021 là 3.22% - 

mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Làn sóng người lao động trở về 

địa phương do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 cũng rất cao, tính đến 

15/12/2021 ước tính có khoảng 2.2 triệu người. 

 

Nguồn: GSO, EVS Research 
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 Bán lẻ hàng hóa & dịch vụ dần quay về mức trước đại dịch 

• Đại diện cho khu vực Dịch vụ (chiếm 41% tổng GDP) là Tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và dịch vụ cũng chịu tác động mạnh của đợt dịch Covid-19 lần này, ước tính chỉ 

đạt hơn 4,789 nghìn tỷ đồng (giảm 3.8% svck). Trong đó, dịch vụ lữ hành chịu tác 

động nặng nề nhất khi suy giảm 59.9% so với cùng kỳ. Bán lẻ hàng hóa tăng nhẹ 

0.2% trong khi dịch vụ lưu trú ăn uống mất 19.3%. 

• Trong Quý 4/2021, với việc tiêm vaccine bao phủ toàn dân cũng như các lệnh 

giãn cách không còn siết chặt như thời gian trước đã giúp ngành bán lẻ hồi phục 

mạnh mẽ. Bước sang năm 2022, các yếu tố thúc đẩy ngành bán lẻ trong dài hạn 

có thể kể đến như: (1) Tác động của đại dịch Covid-19 đã khiến xu hướng làm 

việc, học tập tại nhà phát triển, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng điện thoại, máy 

tính bảng, laptop,… (2) Cơ cấu dân số trẻ sẵn sàng đẩy mạnh chi tiêu tại các thành 

phố nhỏ và khu vực ngoại ô và (3) Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng từ mô 

hình Tạp hóa truyền thống sang Cửa hàng hiện đại (đặc biệt là các siêu thị và cửa 

hàng tiện ích) và Thương mại điện tử (web, app,…). 

 

Nguồn: GSO, EVS Research 

 Lạm phát thấp nhờ sự can thiệp kịp thời của Chính phủ 

• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2021 chỉ tăng trung bình 1.84% - thấp hơn đáng 

kể so với mức tăng 3.21% của năm 2020 và mức chỉ tiêu 4% được đặt ra tại Nghị 

quyết 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đây là 

mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, một phần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-

19 khiến cho sức cầu nên kinh tế suy giảm, Chính phủ cũng thực hiện các biện 

pháp hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng thông qua hoạt động hỗ trợ cắt giảm 

chi phí điện nước, sinh hoạt (giúp giảm chi phí nhà ở) cũng như miễn học phí 

giúp lạm phát duy trì mức thấp cả năm 2021. Ở chiều ngược lại, tác động tiêu 

cực của nhóm giao thông do giá xăng dầu tăng mạnh sẽ tiếp tục gây sức ép lên 

CPI những tháng đầu năm 2022, đặc biệt khi giá dầu thế giới tiếp tục phá đỉnh 

cũng như nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh trở lại. 
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Nguồn: GSO, EVS Research 

 Mức tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam kỳ vọng đạt 6.8%  

 • Nền kinh tế Việt Nam đã có sự hồi phục đáng kể trong quý 4/2021 với mức tăng 

trưởng GDP quý đạt 5.22%. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ 

tiếp tục hồi phục mạnh mẽ xuyên suốt năm 2022, tăng trưởng 6.8% so với năm 

2021 trong trạng thái “bình thường mới” khi lệnh giãn cách được xóa bỏ, tỷ lệ 

tiêm phủ vaccine >90% dân số, giao thương hàng hóa thông suốt cũng như các 

chính sách kích thích kinh tế (đặc biệt là tài khóa) của Chính phủ được thông qua 

và triển khai trên diện rộng. Chỉ số giá tiêu dùng CPI phản ánh lạm phát của nền 

kinh tế được dự phóng duy trì ở mức ổn định 3.8% khi nền kinh tế Việt Nam với 

nền tảng dự trữ ngoại hối cao, dòng vốn FDI mạnh cũng như triển vọng thặng dư 

cán cân thương mại sẽ là các yếu tố vĩ mô nền tảng giúp Việt Nam chống lại các 

yếu tổ rủi ro trong và ngoài nước.   

 

Ước tính GDP năm 2022 Trọng số Kịch bản tiêu cực Kịch bản cơ sở Kịch bản khả quan 

GDP   5.90% 6.35% 6.80% 7.24% 7.69% 

Nông nghiệp 12.4% 2.5% 2.8% 3.0% 3.3% 3.5% 

Công nghiệp & Xây dựng 37.9% 9.0% 9.5% 10.0% 10.5% 11.0% 

Dịch vụ 41.0% 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% 

Thuế & trợ cấp 8.7% 1.5% 1.8% 2.0% 2.3% 2.5% 
Nguồn: EVS Research 
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CÁC YẾU TỐ HỖ TRỢ TĂNG TRƯỞNG CỦA VIỆT NAM TRONG NĂM 2022 

 #1: Dòng vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục mạnh mẽ 

• Lượng thu hút vốn FDI năm 2021 của Việt Nam đạt hơn 31.1 tỷ USD – tăng trưởng 

9.20% svck năm ngoái nhờ các dự án lớn được đăng ký như Nhà máy điện LNG 

Long An I và II, Dự án LG Display Hải Phòng,… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các 

đợt giãn cách diện rộng tại khu vực miền Nam (vốn là một trong hai trung tâm tập 

trung các doanh nghiệp FDI lớn hoạt động tại Việt Nam) dẫn tới việc các doanh 

nghiệp hạn chế giải ngân, vốn FDI thực hiện có sự suy giảm nhẹ -1.20% svck. Công 

nghiệp chế biến, chế tạo, Bất động sản và Sản xuất và phân phối điện, khí, nước,… 

tiếp tục là các lĩnh vực thu hút lượng lớn FDI (chiếm 85% tổng FDI đăng ký). Một 

điểm cần chú ý khi lượng vốn FDI đăng ký tập trung tại miền Trung tăng hơn 37% 

so với cùng kỳ, tuy vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn FDI đăng ký cả nước 

nhưng đây là một tín hiệu tốt nâng đỡ cho khu vực FDI khi những đợt giãn cách 

đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh các tỉnh miền Nam. 

• Dòng vốn FDI vào Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ 10% trong năm 

2022 nhờ (1) Việt Nam có kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế từ 

đầu năm 2022, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các đối tác đầu tư nước 

ngoài trong năm tới; (2) Các hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn như CPTPP, 

EVFTA, RCEP có hiệu lực giúp các nhà đầu tư vào Việt Nam được hưởng những 

ưu đãi lớn về thuế khi xuất khẩu sản phẩm sang các nước đã có FTA với Việt Nam 

và (3) Với lợi thế chi phí nhân công và lực lượng lao động dồi dào, Việt Nam là 

điểm đến hấp dẫn đối với các tập đoàn đa quốc gia trong chiến lược chuyển dịch 

chuỗi sản xuất ra khỏi Trung Quốc. 

• Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 

20/01/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua 

phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 2.1 tỷ USD, tăng 4,.% so 

với cùng kỳ năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt trên 

1.61 tỷ USD, tăng 6.8% so với cùng kỳ năm 2021. 

STT Các dự án FDI tiêu biểu Quốc gia Vốn đăng ký  Tỉnh/Thành phố 

1 Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II Singapore Hơn 3.1 tỷ USD Long An 

2 Dự án LG Display Hải Phòng  Hàn Quốc 2.15 tỷ USD Hải Phòng 

3 Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II Nhật Bản Hơn 1.31 tỷ USD Cần Thơ 

4 Dự án nhà máy trung hòa carbon - Tập đoàn Lego Đan Mạch Hơn 1 tỷ USD Bình Dương 

5 Dự án nhà máy sản xuất giấy Kraft Vina Nhật Bản 611.4 triệu USD Vĩnh Phúc 

6 Dự án Nhà máy Công ty TNHH Polytex Far Eastern 
Việt Nam  

Đài Loan 610 triệu USD Bình Dương 

 

Nguồn: MPI, EVS Research 
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Nguồn: GSO, EVS Research 

 #2: Chính sách tài khóa sẽ là bàn đạp phục hồi nền kinh tế 

• Theo Tổng cục thống kê, Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành năm 

2021 tăng 3,2% so với năm trước -  mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. 

Trong khu vực vốn đầu tư nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

ước tính đạt 423.6 nghìn tỷ đồng, bằng 84.3% kế hoạch năm và giảm 8.6% so với 

năm trước nhưng đây có thể được coi là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch 

Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước suốt năm 2021. 

• Chính sách tài khóa sẽ là chìa khóa giúp hồi phục nền kinh tế trong năm 2022 khi 

dư địa mở rộng vẫn còn lớn. Cụ thể, hiện quy mô các gói hỗ trợ đã triển khai của 

Việt Nam mới đạt khoảng dưới 3% GDP – là mức khá thấp so với các nước trong 

khu vực như Thái Lan (15.6% GDP), Malaysia (8.8% GDP), Indonesia (5.4% GDP)... 

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam vẫn tương đối thấp (dự báo 45-

50% giai đoạn 2021-2023) so với mức cảnh báo và trần (55% và 60%). Do đó, việc 

triển khai gói kích thích nền kinh tế 291,000 tỷ đồng (tương đương với 3.33% GDP) 

với các nhóm nhiệm vụ: 1) Đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh 

(60 nghìn tỷ); 2) Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm (53.15 nghìn tỷ); 3) Hỗ 

trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (110 nghìn tỷ) và 4) Phát 

triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển (113.85 

nghìn tỷ) kết hợp với việc miễn giảm thuế suất (VAT), cải cách thể chế, thủ tục 

hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh được kỳ vọng sẽ là động lực chính 

thúc đẩy phát triển nền kinh tế giai đoạn 2022-2023. 

• Một điểm đáng chú ý khác là Chủ tịch Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 

số 29/2021/QH15 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong 
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đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm 2021-2025 khoảng 32-34% GDP, 

tỷ trọng vốn đầu tư công bình quân 5 năm khoảng 16-17% tổng vốn đầu tư toàn 

xã hội. tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025 là 2,870 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách trung ương 1,500 

nghìn tỷ đồng (trong đó: vốn trong nước 1,200 nghìn tỷ, vốn nước ngoài 300 nghìn 

tỷ); vốn cân đối ngân sách địa phương 1,370 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng 

đây là chiến lược phù hợp trong việc phát triển đầu tư công trong trung và dài 

hạn, tạo tiền đề nâng mức tăng trưởng GDP tiềm năng của Việt Nam trong tương 

lai.   

 

Nguồn: GSO, EVS Research 

 #3 Chính sách tiền tệ được duy trì nới lỏng, tập trung hỗ trợ nhóm 
doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch 

• Thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng vẫn dồi dào, lãi suất ON đã điều chỉnh 

về mức thấp 0.65% sau đợt bật tăng cuối tháng 12/2021 do tăng trưởng tín dụng 

mạnh và hiệu ứng mùa vụ. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu 10 năm của Việt Nam 

xuống mức thấp kỷ lục 2.09% - tiệm cận mức lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ 

(hiện đang ở mức 1.78%) và thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực như 

Indonesia (6.51%), Malaysia (3.76%), Thái Lan (2.15%), Philippines (4.93%)…. 

• Hiện lãi suất liên ngân hàng vẫn thấp hơn nhiều so với lãi suất thị trường mở, việc 

nới lỏng tiền tệ thông qua kênh OMO gặp nhiều khó khăn, do đó chúng tôi kỳ vọng 

NHNN sẽ sử dụng các biện pháp đặc thù khác để kích thích nền kinh tế như: 1) Gói 

cấp bù lãi suất 4,000 tỷ; 2) Điều chỉnh việc giữ nguyên nhóm, giãn cơ cấu nợ, miễn, 

giảm lãi, phí cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19,… và 3) 

Mua ngoại tệ gia tăng tỷ lệ dự trữ ngoại hối. 
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Nguồn: Wichart, EVS Research 

 • Tăng trưởng tín dụng năm 2021 đạt 12.91% - tăng 0.8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Kết quả đạt được nhờ tín dụng 3 tháng cuối năm tăng trưởng mạnh mẽ khi đại 

dịch dần được kiểm soát tại khu vực phía Nam, Chính phủ Việt Nam nới lỏng lệnh 

giãn cách theo Chỉ thị 16, hoạt động kinh doanh từng bước trở lại trước dịch. Bên 

cạnh đó, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bao gồm hỗ trợ miễn giảm tiền lãi 

(theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ 15.7.2021 

đến 30.11.2021 của 16 ngân hàng là khoảng 18,095 tỉ đồng, đạt 87.78% so với cam 

kết), giảm mặt bằng lãi suất 0.5-1% đã có những tác động rất tích cực. 

• Bước sang năm 2022, các chính sách hỗ trợ sẽ tiếp tục được triển khai, cụ thể: 1) 

NHNN sẽ bỏ ra khoảng 40,000 tỷ đồng để hỗ trợ 2%/năm lãi suất thông qua hệ 

thống các ngân hàng thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, 

2) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý để phấn đấu giảm 

lãi suất cho vay tối thiểu 0,5%-1% trong 2 năm. Đây được cho là biện pháp hết sức 

cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế hồi phục, quay lại mức sản xuất trước đại dịch 

Covid-19 

• Về huy động của nền kinh tế năm 2021, tốc độ tăng trưởng huy động toàn ngành 

tương đối chậm, chỉ đạt 8.44% so với đầu năm. Mặt bằng lãi suất huy động thấp 

khiến khu vực dân cư không mặn mà tới việc gửi tiền trong ngân hàng mà tìm kiếm 

những cơ hội đầu tư các loại hình tài sản khác như chứng khoán, bất động sản, 

tiền điện tử,… Ngược lại, lượng tiền gửi của khu vực Tổ chức kinh tế tại các nhà 

băng đang có xu hướng tăng cao, phản ánh sự thận trọng của các doanh nghiệp 

trong việc hạn chế đầu tư, duy trì thanh khoản trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp trong quý 3 vừa qua dẫn đến cơ cấu tỷ trọng Tổng huy động của 

nền kinh tế có sự thay đổi lớn: Lần đâu tiên sau hơn 10 năm, tỷ trọng tiền gửi của 

các Tổ chức Kinh tế (50.6%) vượt tỷ trọng tiền gửi Khu vực dân cư (49.4%). 

• Chúng tôi dự phóng mặt bằng lãi suất huy động năm 2022 sẽ nhích nhẹ 50 bps 

do nhu cầu tín dụng tăng cao gây áp lực lên nguồn huy động. Trong khi đó lãi 

suất cho vay có thể giảm 50-100bps nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh. Do đó, dự báo lạm phát 2022 sẽ cao hơn đáng kể so với 2021. 

Thanh khoản hệ thống Lãi suất nền kinh tế 
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Nguồn: NHNN, EVS Research 

 #4 Việt Nam được kỳ vọng cải thiện giá trị xuất nhập khẩu ròng 
trong năm 2022 

 

 

• Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 đạt kỷ lục, ước 

khoảng 668.5 tỷ USD, tăng 22.6% so với năm 2020. Trong đó kim ngạch xuất khẩu 

ước đạt khoảng 336.25 tỷ USD, tăng 19.0% so với năm 2020; kim ngạch nhập khẩu 

ước đạt khoảng 332.25 tỷ USD, tăng 26.5% so với năm 2020; cán cân thương mại 

năm 2021 ước xuất siêu khoảng 4 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với mức xuất siêu 

gần 20 tỷ USD trong năm 2020 . 

• Vốn là một quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn, Chúng tôi kỳ vọng xuất nhập khẩu 

sẽ tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế trong năm 2022 khi: 

➢ Việc mở cửa lại hoạt động sản xuất sẽ giúp Kết quả kinh doanh các doanh 

nghiệp xuất khẩu lớn, đặc biệt các nhóm ngành Dệt may, Thủy sản, Gỗ,.. 

phục hồi nhanh chóng 

➢ Giá cước hàng hóa dần ổn định, tình trạng thiếu hụt container được kiểm 

soát sẽ giúp chi phí xuất khẩu hạ nhiệt. 

➢ Các nền kinh tế lớn trên thế giới phục hồi giúp thương mại toàn cầu tăng 

trưởng 5% trong năm 2022 và quay trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm 

2022. 

➢ Các hiệp định song phương/đa phương như Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu 

vực (RCEP) hay Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu 

(EVFTA) là động lực chính thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang các nước 

đối tác. 

• Tuy nhiên, triển vọng xuất siêu của Việt Nam vẫn còn nhiều bất ổn khi tình hình 

kinh tế - chính trị thế giới đang có nhiều xáo trộn. Cụ thể, theo số liệu TCHQ công 

bố nửa đầu tháng 01/2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 

27.55 tỷ USD – tăng 5.1% tương ứng 1.33 tỷ USD so với cùng kỳ 2021. Trong đó 

xuất khẩu giảm nhẹ 0.1% và nhập khẩu tăng 10.2% 
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Nguồn: GSO, EVS Research 

 #5: Mặt bằng tỷ giá tiếp tục duy trì ổn định bất chấp những bất ổn 
quốc tế 

 • Tính từ đầu năm 2021, dựa trên số liệu tỷ giá trung tâm do NHNN ấn định, VND 

tăng giá nhẹ 0.02% so với USD. Tuy nhiên nếu xét trên tỷ giá bán ra của các NHTM, 

VND đồng thậm chí tăng 0.96% - tốt hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực 

ASEAN khi các đồng Ringgit (Malaysia), Baht (Thái Lan) hay Peso (Phillipines) đều 

mất giá hơn 3%. 

• Với việc đồng USD dự báo sẽ mạnh lên trong năm 2022 khi 1) Cục dữ trữ liên bang 

Mỹ (FED) cắt giảm quy mô mua lại trái phiếu (QE) kết hợp với nâng lãi suất 3-4 lần 

trong năm (tương đương với 75-100bps) và 2) Áp lực lạm phát bắt đầu hiện hữu 

rõ rệt hơn tại Việt Nam thời gian tới. Tuy nhiên, với triển vọng 1) Xuất siêu trở lại, 

2) Dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng và 3) Lượng kiểu hối chuyển về đạt kỷ lục (18.1 

tỷ USD – xếp hạng 11 Thế giới theo WB), chung tôi kỳ vọng tỷ giá trung tâm Việt 

Nam đồng sẽ duy trì ổn định trong năm 2022 với mức biên động thấp hơn +/- 1% 

(tương đương với vùng 22,913 – 23,376 VND/USD). 

 
Nguồn: Wichart, CEIC, EVS Research 

RỦI RO VĨ MÔ NĂM 2022 

 #1: Các biến thể mới của dịch Covid-19 sẽ là tác nhân chính đe dọa 
phục hồi kinh tế toàn cầu 

• Có thể nói, đợt dịch thứ 4 với biến chủng Delta cùng mức độ lây lan nhanh trên 

diện rộng, diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài rối loạn tình hình kinh tế - xã hội 

của Việt Nam trong năm 2021. Tuy nhiên, nhờ những biện pháp kiểm soát dịch 
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bệnh chặt chẽ như giãn cách xã hội, hạn chế di chuyển giữa các tỉnh, các vùng, đẩy 

nhanh tiến độ tiêm phủ vaccine toàn dân… Việt Nam đã từng bước vượt qua khó 

khăn, làm quen với trạng thái “bình thường mới”, “sống chung” thay vì mục tiêu 

“zero Covid-19” như giai đoạn 2020 – đầu 2021. 

• Tính tới thời điểm 24/01/2021, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là 

2,112,349 người, trong đó có 1,804,849 người đã khỏi bệnh và 36,722 ca tử vong. 

Dù số lượng ca nhiễm có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây do việc mở 

cửa lại các hoạt động kinh tế - xã hội, chiến lược tiêm phủ Vaccine toàn dân đang 

được Chính phủ triển khai mạnh mẽ. Cụ thể, tính đến giữa tháng 01/2022, tỷ lệ 

dân số được tiêm ít nhất một mũi đạt 81.8% trong khi tỷ lệ người tiêm đủ 2 mũi 

là 76.6% (24.0% đã tiêm mũi 3 bổ sung). Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã bắt đầu triển khai 

việc tiêm vắc xin cho học sinh dưới 18 tuổi.  

• Tuy nhiên, số ca nhiễm Covid-19 đang có xu hướng tăng mạnh trong những tuần 

vừa qua, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, các biến thể Covid-19 mới 

(Omicron) đang bùng phát tại Châu Âu, Châu Mỹ (giống giai đoạn đầu biến thể 

Delta) đang là mối lo ngại hàng đầu trong công cuộc chống dịch tại Việt Nam thời 

gian tới. 

 

Nguồn: Ourworldindata, GoogleLLC, EVS Research 

 #2: Việc tăng trưởng lệch pha so với Thế Giới gây áp lực lên các nhà 
hoạch định chính sách  

 • Do việc tác động của các biến thể Covid-19 và độ phủ tiêm vaccine của Việt Nam 

là chậm hơn các quốc gia phát triển, do đó chúng ta có thế thấy một sự lệch pha 

về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khi so với các nước khác. Cụ thể, khi Việt 

Nam phải gánh chịu đợt dịch Covid-19 nặng nề nhất dẫn tới tăng trưởng GDP quý 

3/2021 giảm kỷ lục -6.02% so với cùng kỳ, dẫn tới việc Chính phủ Việt Nam phải 

áp dụng các chính sách tiền tệ/tài khóa mở rộng để hỗ trợ nền kinh tế. Trong khi 

đó, các quốc gia phát triển trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng tăng 

nóng trong ngắn hạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng “bình thường hóa” 

chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Điều này phần nào gây những khó khăn 

cho các nhà tạo lập chính sách khi chúng ta đều biết Việt Nam là một quốc gia có 

độ mở rất lớn. 

• Tuy nhiên, chúng ta có thể kỳ vọng rằng nhờ việc đẩy mạnh đầu tư công, nới lỏng 

thủ tục hành chính, đưa ra các chính sách thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 

(FDI) sẽ được thực hiện hiệu quả. Nguồn vốn đầu tư gián tiếp (FII) có thể tiếp tục 

bị hút ròng trong năm 2022 do hiệu ứng nâng lãi suất của FED. Tuy nhiên, với xu 
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hướng tham gia mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư cá nhân cũng như việc TTCK dần 

thích nghi với tình trạng khối ngoại bán ròng (đã diễn ra trong suốt 2 năm vừa 

qua), chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ không diễn biến quá tiêu cực. 

• Xét về tỷ giá VND, các tác động tiêu cực từ thế giới có thể được bù đắp bởi: 1) Việt 

Nam quay trở lại xuất siêu trong năm 2022 và lượng kiều hối gửi về Việt Nam tiếp 

tục tăng trưởng bền vững qua các năm; 2) Dự trữ ngoại hối lớn, kỳ vọng tăng lên 

khoảng 120 tỷ trong năm 2022 (tương đương với khoảng 14 tuần nhập khẩu). Do 

đó, chúng tôi kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất của các NHTW lớn trên thế giới sẽ ít 

có tác động lên nền kinh tế Việt Nam nói chung. 

 

Nguồn: WB, EVS Research 

 #3: Áp lực lạm phát hiện hữu nửa đầu năm 2022 

 • Bước sang năm 2022, lạm phát đang trở thành mối lo ngại lớn nhất đối với nền 

kinh tế Việt Nam. Có thể điểm ra một vài yếu tố tác động tiêu cực lên lạm phát 

như: 

➢ Nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng trở lại mức trước đại dịch, giá cả các mặt 

hàng chính trong rổ CPI như: lương thực thực phẩm, giáo dục, y tế, du lịch,… 

tăng trở lại trong khi nhóm giao thông tiếp tục duy trì áp lực nửa đầu năm 

2022 khi giá dầu tiếp tục neo ở vùng cao >80 USD/thùng. 

➢ Chính sách tài khóa mở rộng với việc đẩy mạnh đầu tư công, miễn giảm thuế 

sẽ kích thích nhu cầu tiêu sắm của người dân, gây áp lực cầu trong ngắn hạn. 

➢ Giá cả hàng hóa vẫn đang duy trì ở mức cao, đây là các nhóm các sản phầm 

đầu vào phục vụ cho việc sản xuất hàng hóa và thường có độ trễ 6 tháng 

trước khi phản ánh lên giá sản phẩm cuối. Do đó chúng tôi dự báo áp lực 

này sẽ mạnh dần trong năm 2022. 

• Việc lạm phát tăng cao sẽ khiến các nhà tạo lập chính sách cân nhắc việc duy trì 

chính sách tiền tệ nới lỏng, mặt bằng lãi suất có thể tăng trong nửa đầu năm 2022. 

Tuy nhiên, Chính phủ cũng có những công cụ đủ mạnh để kiềm chế lạm phát như: 

hỗ trợ giá điện bán lẻ, thực phẩm thiết yếu, bình ổn giá xăng dầu,… Do đó, chúng 

tôi kỳ vọng Chỉ số giá tiêu dùng CPI chỉ tăng 3.5% so với cùng kỳ - đạt được mục 

tiêu kiềm chế lạm phát dưới 4% của Chính phủ đã đề ra. 
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +10%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–10%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –10%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng 

được xem là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST 

(EVS), EVS không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước 

tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có 

thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình 

thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này 

thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và 

chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. 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 EVS và không mang tính chất khuyến nghị mua hay bán 

bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành 

cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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