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TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID – 19 DẦN HIỆN RÕ

▪ CPI tổng thể duy trì ở mức thấp nhưng đang mất cân đối

▪ Thu – chi ngân sách chịu tác động lớn từ dịch bệnh

▪ Giải ngân vốn NSNN thấp hơn kì vọng

▪ Hoạt động Sản xuất – Tiêu dùng tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực

▪ Điểm sáng từ FDI và hoạt động Xuất khẩu duy trì được đà tăng trưởng tốt

▪ Lãi suất đang ở mức thấp và tỷ giá ổn định từ đầu năm

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VĨ MÔ

Chưa có nhiều chuyển biến tích cực trong tháng 9

TRIỂN VỌNG TTCK THÁNG 9 – LẠC QUAN TRONG THẬN TRỌNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ

▪ TTCK trong tháng 8: Điểm nhấn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Thanh khoản cải thiện so với tháng 7 và cùng kì nhưng khối

ngoại liên tục bán ròng

▪ VN-Index được kì vọng dao động trong khoảng 1,360 – 1,400 trong tháng 9
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TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID DẦN HIỆN RÕ

ĐVT 8T-2021 +/- YoY T08 +/- MoM
CPI % 1.79% 0.25%

Thu NSNN Nghìn tỷ đồng 947.1 16.6% 127.7 187.6%

Chi NSNN Nghìn tỷ đồng 864.1 -5.9% 106.6 68.9%

Vốn đầu tư từ NSNN Nghìn tỷ đồng 244.9 -0.4% 34.9 -7.1%

Đăng ký doanh nghiệp
- Đăng ký mới Doanh nghiệp 81,582 -8.0% 5,761 -34.1%

- Quay lại hoạt động Doanh nghiệp 32,441 -0.6% 3,865 -21.9%

- Tạm ngừng kinh doanh có thời hạn Doanh nghiệp 43,165 25.9% 3,118 -31.1%

- Tạm ngừng kinh doanh chờ giải thể Doanh nghiệp 30,147 24.5% 2,511 -36.1%

- Giải thể Doanh nghiệp 12,196 17.8% 812 -43.7%

Vốn đầu tư nước ngoài
- Vốn FDI đăng ký mới Triệu USD 11,325 16.3% 1,197 106.4%

- Vốn FDI đăng ký điều chỉnh Triệu USD 4,985 2.3% 441 3.3%

- Vốn FDI thực hiện Triệu USD 11,580 2.0% 1,080 -14.3%

- Vốn FII Triệu USD 2,812 -42.9% 761 70.7%

Sản xuất trong nước
- IIP trung bình % 5.56% -4.24%

- IIP ngành công nghiệp chế biến chế tạo % 7.01% -4.22%

- IIP ngành giảm mạnh nhất trong tháng

SX Da giày
% 7.92% -27.68%

- IIP ngành tăng mạnh nhất trong tháng

Dược phẩm
% -13.87% 13.5%

Bán lẻ & tiêu dùng trong nước
- Bán lẻ hàng hóa Nghìn tỷ VNĐ 2,499.6 -1.4% 249.9 -8.0%

- Doanh thu lưu trú & ăn uống Nghìn tỷ VNĐ 254.3 -19.8% 13.5 -26.3%

- Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành Nghìn tỷ VNĐ 4.5 -61.8% 0.02 -78.3%

Xuất nhập khẩu
- Xuất khẩu Tỷ USD 212.6 21.2% 26.2 -6.0%

- Nhập khẩu Tỷ USD 216.3 33.8% 27.5 -5.5%

- Cán cân thương mại Tỷ USD (3.71) (1.30)

▪ Việc phong tỏa và giãn cách xã hội trên nhiều tỉnh thành, nhất là TP.HCM cùng các tỉnh thành phía Nam dưới tác động của làn sóng 4 dịch Covid đã gây ra những tác động rõ rệt lên

nền kinh tế khi hầu hết các chỉ số chính đều sụt giảm mạnh so với T7.

▪ Theo công văn mới nhất vào ngày 15/9/2021, TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phong tỏa đến hết T9 nhưng đã cho thấy những dấu hiệu tích cực hơn về kì vọng mở cửa

trở lại: đẩy nhanh lộ trình tiêm vacxin, lên kế hoạch/ lộ trình nới lỏng giãn cách xã hội (chỉ thị 15, 15+, 16-…). Chúng tôi cho rằng, ít nhất đến tháng 10, nền kinh tế mới bắt đầu

chuyển biến tích cực hơn.

Số ca Covid – 19 của Việt Nam so với một số nước trong khu vực

Nguồn: Vietdata, Tổng cục Thống kê, TPS Research 4



CPI TỔNG THỂ DUY TRÌ Ở MỨC THẤP NHƯNG ĐANG MẤT CÂN ĐỐI
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Nguồn: Vietdata, Tổng cục Thống kê, TPS Research
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CPI (tăng trưởng so với đầu năm) vẫn duy trì ở mức thấp…

▪ Lạm phát vẫn duy trì ở mức ổn định nhưng chưa thể hiện rõ mức độ tăng giá của hàng hóa do giá thịt lợn chiếm tỷ trọng cao trong rổ tính CPI và có xu hướng giảm từ giữa năm 2020

đến nay. Ngoài ra, lạm phát đang thể hiện sự mất cân đối khi đang xét bình quân cả nước, trong đó các thành phố lớn khan hiếm nguyên vật liệu khiến giá cả tăng cao trong khi vùng

nông thôn hàng hóa bị giảm giá do không tiêu thụ được.

▪ Trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng lạm phát có thể gia tăng do (1) giá thực phẩm khó có thể tiếp tục duy trì ở mức thấp và (2) áp lực từ việc tăng giá xăng dầu khi quỹ bình ổn ở

mức thấp. Tuy vậy, lạm phát tổng thể vẫn dưới mức mục tiêu 4% và chưa phải là vấn đề đáng lo ngại trong thời gian tới một phần do CPI năm được tính theo trung bình 12 tháng.
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THU – CHI NGÂN SÁCH CHỊU TÁC ĐỘNG LỚN TỪ DỊCH BỆNH
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Chi đầu tư phát triển (-

14.9%), 177.6

Chi trả nợ lãi (-4.4%), 67.3
Chi khác, 4.5

…chủ yếu là các khoản chi cho hoạt động y tế

Nguồn: Vietdata, Tổng cục Thống kê, TPS Research

▪ Thu ngân sách đạt 947.1 nghìn tỷ đồng, tăng 16.6% trong 8T đầu năm do nền kinh tế hồi phục từ những tháng cuối năm 2020 và tăng thu từ các nguồn thu được hưởng lợi từ chính

sách tài khóa, tiền tệ: Ngân hàng, chứng khoán, BĐS (tăng thu thuế chuyển nhượng khi thị trường BĐS sôi động vào cuối năm 2020 đầu năm 2021)…Tuy vậy, thu ngân sách sẽ gặp

nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm do dịch kéo dài khiến nhiều DN tạm dừng hoạt động cùng các chính sách gia hạn nộp thuế và thuê đất.

▪ Trái lại, chi ngân sách đạt 864.1 nghìn tỷ đồng, giảm 5.9% do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong đó chủ yếu là các khoản chi thường xuyên – chi cho hoạt động y tế.
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GIẢI NGÂN VỐN NSNN THẤP HƠN KÌ VỌNG
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2020 2021

Giải ngân vốn NSNN theo tỉnh

thành (nghìn tỷ đồng)
8T-2021 +/- YOY T08-2021 +/- MOM

Hà Nội 27,462 3.4% 3,671 15.5%

TP. Hồ Chí Minh 13,267 27.4% 567 57.6%

Quảng Ninh 11,695 22.2% 1,881 5.0%

Thanh Hóa 6,504 2.3% 959 3.5%

Hải Phòng 6,431 11.7% 1,396 25.8%

Bà Rịa - Vũng Tàu 5,864 21.0% 615 16.7%

Bình Dương 5,136 28.4% 336 64.9%

Bình Định 4,532 1.5% 786 17.2%

Đà Nẵng 4,343 59.8% 469 16.4%

Vĩnh Phúc 4,159 3.4% 856 6.6%

01

8T đầu năm, giải ngân vốn từ NSNN giảm 0.4% so với cùng kì; chủ yếu là tạm ứng hợp đồng, 

thanh toán nợ thực tế tồn đọng trong khi giá trị thực tế thi công rất thấp 02

TP.HCM và Bình Dương là 2 địa phương chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid khiến giải

ngân đầu tư công giảm mạnh

Nguồn: Vietdata, Tổng cục Thống kê, TPS Research

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 244.9 nghìn tỷ đồng, giảm 0.4% so với cùng kì trong 8T đầu năm. Kể từ T6, giải ngân bắt đầu sụt giảm mạnh ngoài việc bị ảnh hưởng từ việc phong tỏa,

giãn cách xã hội do dịch Covid khiến các dự án bị trì hoãn và giá nguyên vật liệu thi công tăng mạnh còn đến từ công tác phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN chậm trễ cùng

những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.
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LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ

8

▪ Tính đến 13/09/2021, lãi suất liên ngân hàng O/N đạt 0.64% và là mức thấp nhất kể từ tháng 4 nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ 2020. Cuối T8, NHNN điều chỉnh lãi suất lãi suất

tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ giảm từ 0.05%/ năm xuống còn 0%, có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2021; các loại lãi suất khác giữ nguyên so với quyết định 1349/QĐ-NHNN

ngày 6/8/2020. Chúng tôi cho rằng, mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong thời gian tới trong bối cảnh GDP tăng trưởng thấp và lạm phát dưới mức mục tiêu nhằm tiếp

tục hỗ trợ nền kinh tế hồi phục.

▪ Tỷ giá duy trì ở mức ổn định kể từ đầu năm và điều này sẽ tiếp diễn trong thời gian tới khi dòng kiều hối cùng FDI vẫn tích cực, đủ bù đắp cho thâm hụt cán cân thương mại; ngoài ra,

tín dụng ngoại tệ tăng cao giúp cung cầu được cân bằng.

Nguồn: Vietdata, Tổng cục thống kê, TPS Research
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FDI VẪN DUY TRÌ ĐƯỢC ĐÀ TĂNG TRƯỞNG
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Vốn FDI giải ngân trong T8 tiếp tục sụt giảm do các hoạt động kinh tế và hành chính tại các tỉnh

thành phía Nam bị ách tắc từ việc giãn cách xã hội. Nhưng xét 8T đầu năm, vốn giải ngân vẫn

tăng nhẹ so với cùng kỳ
02

Vốn FDI đăng kí có sự cải thiện trong T8 cho thấy kì vọng về khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam
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Nguồn: Vietdata, Tổng cục Thống kê, TPS Research
9

Chúng tôi cho rằng, dòng vốn FDI vào Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều bởi tình hình dịch bệnh và sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa khi mở cửa trở lại do:

▪ Vốn FDI đăng kí mới tăng trưởng trở lại trong T8 và VNĐ từ đầu năm đến nay vẫn duy trì ở mức ổn định trong khi hầu hết đồng tiền của các nước khác trong khu vực đều bị mất giá

cho thấy dòng vốn nước ngoài vẫn đang được cân bằng

▪ Việt Nam là một trong những đối tác xuất khẩu lớn của hầu hết các nước Mỹ, EU và hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt trong 8T đầu năm



HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – TIÊU DÙNG – XUẤT KHẨU

SẢN XUẤT TIÊU DÙNG XUẤT KHẨU
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(*) Tăng trưởng lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước

▪ Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề kể từ tháng 5 khi làn sóng 4 của dịch Covid diễn biến phức tạp. Nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động bên cạnh

bất cập của “3 tại chỗ” và việc đứt gãy chuỗi cung ứng gây thiếu hụt nguyên vật liệu cho sản xuất cũng khiến các DN gặp rất nhiều khó khăn. IIP trong tháng 8 lần đầu tiên sụt giảm

trong năm.

▪ IIP của nhiều ngành mặc dù vẫn tăng trưởng so với cùng kì trong 8T đầu năm nhờ nhu cầu toàn cầu phục hồi và từ mức nền thấp trong năm ngoái nhưng đà tăng đã giảm dần từ

tháng 5 đến nay. Chúng tôi cho rằng IIP trong T9 sẽ giảm mạnh hơn T8 ngoài việc tiếp tục việc giãn cách ở nhiều tỉnh thành còn đến từ mức nền cao.

10

Tăng trưởng lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Sản xuất kim loại 30.3% 30.9% 37.9% 38.0% 37.0% 34.7% 30.4%

Điện tử 21.2% 12.3% 15.0% 15.5% 12.7% 9.2% 7.8%

Thiết bị điện 17.5% 12.5% 15.3% 11.6% 10.1% 8.7% 3.3%

Sản xuất đồ nội thất 10.4% 10.6% 17.6% 18.3% 15.3% 13.3% 8.2%

Thực phẩm 2.8% 4.9% 7.1% 6.2% 6.5% 4.8% 1.2%

Đồ uống 7.0% 16.9% 16.1% 12.8% 9.2% 6.2% 1.6%

May mặc 2.1% 1.4% 9.5% 9.1% 8.9% 8.1% 5.9%

Da giày 3.9% 4.3% 11.0% 12.0% 12.9% 14.2% 7.9%

Dệt sợi 0.7% 5.1% 7.8% 8.1% 8.6% 9.5% 8.2%

Nguồn: Vietdata, Tổng cục Thống kê, TPS Research



HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – TIÊU DÙNG – XUẤT KHẨU

SẢN XUẤT TIÊU DÙNG XUẤT KHẨU

2,765

465 421 400 406 389 370 313 280

-4.7% 3.3% 3.6% 8.2% 34.0% -4.1% -11.5% -28.0% -33.7%
-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

8T-2021 T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng khi mức tiêu thụ trong T8 chỉ đạt khoảng ~50-65% so với trước dịch

Nghìn tỷ đồng % YoY

11

▪ Trong 8T đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng đạt 2,765 nghìn tỷ đồng, giảm 4.7% so với cùng kì và là ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid – 19. Trong đó, mức

tiêu thụ trong T8 chỉ đạt ~ 50 – 65% so với trước dịch.

▪ Trong cấu hoạt động bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng, chỉ có nhóm lương thực, thực phẩm còn duy trì đà tăng trưởng trong 8T đầu năm.

Nguồn: Vietdata, Tổng cục Thống kê, TPS Research

Tăng trưởng lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Dịch vụ lưu trú & ăn uống -9.3% -2.6% 13.9% 6.2% -2.4% -12.8% -19.8%

Lương thực, thực phẩm 13.2% 13.5% 10.0% 9.1% 7.1% 5.5% 4.5%

May mặc 4.8% 6.6% 9.5% 7.2% 3.8% -0.3% -6.0%

Bán lẻ hàng hóa 6.1% 6.4% 9.7% 7.4% 5.3% 1.6% -1.4%

Trang thiết bị gia đình 5.4% 5.2% 3.8% -1.8% -3.5% -6.1% -7.5%

Phương tiện đi lại & Phụ tùng -5.3% 0.4% 10.9% 10.3% 7.4% 3.5% -3.1%
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Nguồn: Vietdata, Tổng cục Thống kê, TPS Research 12
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Thâm hụt thương mại (tỷ USD) liên tục từ T4 khi các DN tăng dự trữ tồn kho và hoạt

động vận tải biển quốc tế gặp nhiều khó khăn

Xuất khẩu Nhập khẩu Cán cân thương mại

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

8T-21 T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T5-21 T6-21 T7-21 T8-21

Điểm sáng từ hoạt động Xuất khẩu khi vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong 8T đầu

năm

Tăng trưởng Xuất khẩu Tăng trưởng Nhập khẩu

Tăng trưởng lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
Tổng giá trị xuất khẩu

(tỷ USD)

Điện thoại & Linh kiện 29.1% 11.6% 18.2% 18.9% 14.1% 13.5% 13.0% 36.58

Máy tính & Điện tử 34.2% 31.2% 30.7% 27.2% 22.8% 17.3% 12.8% 31.26

Máy móc & Thiết bị 77% 77% 79% 73% 64% 58% 50% 23.03

Phương tiện vận tải & Phụ tùng 15% 19% 31% 40% 45% 46% 34% 7.13

Máy ảnh 78% 74% 80% 84% 74% 70% 65% 2.56

Dây cáp điện 37% 32% 33% 35% 30% 28% 29% 1.88

May mặc 10.3% 14.7% 20.9% 25.4% 27.7% 24.2% 16.2% 21.16

Giày dép -5.8% 1.4% 10.7% 15.2% 15.5% 13.2% 9.7% 12.65

Xơ, sợi dệt 21% 31% 48% 59% 64% 65% 62% 3.61

Thủy sản -0.1% 6.3% 10.5% 13.3% 14.4% 13.3% 7.1% 5.58

Gỗ & Nội thất gỗ 40% 45% 57% 62% 63% 55% 42% 10.43

Sắt, thép 76% 85% 96% 117% 117% 121% 119% 6.80
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Kim ngạch Xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường chính trong 8T đầu năm (tỷ USD)

Xuất khẩu Nhập khẩu

32.5%

19.8%

14.5%

23.3%

9.9% 8.6%
12.3%

47.1%

17.1%

47.4%

20.5%

13.7%

MỸ TRUNG QUỐC EU ASEAN HÀN QUỐC NHẬT BẢN

Giá trị Xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường chính tăng trưởng tốt, nhất

là Mỹ

Tăng trưởng xuất khẩu (%YoY) Tăng trưởng nhập khẩu (%YoY)

Tăng trưởng lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
Tổng giá trị xuất khẩu

(tỷ USD)

Mỹ 34.8% 39.4% 48.5% 49.1% 44.7% 38.3% 32.5% 62.20

EU 17.6% 14.7% 21.7% 21.5% 18.2% 17.1% 14.5% 26.10

Hàn Quốc 7.1% 9.9% 14.3% 14.0% 13.0% 12.0% 9.9% 13.90

Trung Quốc 46.1% 34.8% 28.0% 27.0% 24.7% 23.3% 19.8% 32.70

ASEAN 3.9% 7.1% 18.9% 24.0% 27.1% 26.1% 23.3% 18.40

Nhật Bản -4.9% -2.1% 2.7% 5.6% 8.3% 9.1% 8.6% 13.50

Nguồn: Vietdata, Tổng cục Thống kê, TPS Research

▪ Giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường chính đều tăng trưởng tốt từ đầu năm nhờ nhu cầu và giá nhiều nhóm hàng tăng cao, nhất là Mỹ.

▪ Ngày 22 – 26/8, Phó Thủ tướng Mỹ sang thăm Singapore và Việt Nam; theo đó, Mỹ mang thông điệp giúp Việt Nam chống dịch Covid – 19, hỗ trợ y tế, nâng cấp CDC Hà Nội thành

CDC cho khu vực Đông Nam Á cho thấy Mỹ đánh giá cao vai trò và tiềm năng của Việt Nam so với khu vực. Chúng tôi cho rằng, đây là bước đệm tốt cho mối quan hệ song phương

giữa 2 nước, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, thu hút vốn FDI và hỗ trợ nền kinh tế hồi phục.
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TRIỂN VỌNG KINH TẾ VĨ MÔ

Khả năng hồi phục sau dịch sẽ phụ

thuộc vào thời gian kéo dài của dịch

cũng như việc giãn cách xã hội và tỷ lệ

tiêm chủng vaccine trên cả nước. Kỳ

vọng TP.HCM sẽ mở cửa dần từ T10. Do

đó, tình hình vĩ mô sẽ chưa có nhiều

chuyển biến trong T9.

Việc số ca nhiễm đang tăng nhanh tại 3

tỉnh thành công nghiệp lớn khác (gồm

Bình Dương, Đồng Nai, Long An) sẽ tiếp

tục tác động đến các chỉ số sản xuất và

xuất khẩu chung của cả nước trong ít

nhất 1-2 tháng tới. Bên cạnh đó, tăng

trưởng chung sẽ chậm lại trong các

tháng cuối năm khi động lực là đầu tư

công và hoạt động thương mại sẽ suy

yếu do nhu cầu toàn cầu giảm và từ

mức nền cao của năm ngoái.

Thách thức sau khi dịch

được kiểm soát

▪ Sức cầu tiêu thụ khó khôi

phục sớm khi thu nhập

người dân bị ảnh hưởng do

dịch Covid – 19

▪ Công suất sản xuất cần

thời gian để hồi phục lại

ngay do các vấn đề liên

quan đến logistic.

▪ Thiếu lưc lượng lao động

ban đầu khi quay trở lại

sản xuất do lượng công

nhân trở về quê chưa tiêm

đủ vacxin theo quy định.

Chúng tôi cho rằng, lãi suất

sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp

và tỷ giá ổn định cho đến hết

năm nay.

Kỳ vọng cho giai đoạn tới

▪ Chính phủ sẽ tiếp tục duy

trì chính sách tiền tệ nới

lỏng trong bối cảnh GDP

tăng trưởng thấp, lạm phát

còn cách xa mức mục tiêu

nhằm tiếp tục hỗ trợ nền

kinh tế

▪ Đầu tư công được đẩy

mạnh sau khi mở cửa trở lại

từ năm 2022 sẽ kích thích

và tạo đà phục hồi cho các

ngành liên quan.

15



01 TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID – 19 DẦN HIỆN RÕ

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VĨ MÔ02

TTCK TRONG THÁNG 803

04 TRIỂN VỌNG TTCK THÁNG 9 VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ



THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG THÁNG 8

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

8/2/2021 8/6/2021 8/10/2021 8/14/2021 8/18/2021 8/22/2021 8/26/2021 8/30/2021

Diễn biến VN-Index trong tháng 8
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TTCK Việt Nam trải qua tháng 8 nhiều biến động (>6%). Sau 2 tuần đầu tiên phục hồi ấn tượng VN Index đạt mốc cao 1,374, sau đó chỉ số nhanh chóng lao dốc khi chính quyền TP.HCM

thắt chặt các giãn cách xã hội nhằm kiềm chế dịch bệnh. Kết thúc tháng, VN Index đóng cửa tại 1,331 điểm (+1.6%). Nhóm vốn hóa nhỏ là câu chuyện tích cực nhất trong tháng 8, với

mức tăng vượt trội so với thị trường chung: VNMidcap (+5.9%) và VNSmallcap (+15,1%).

Sự đồng thuận của nhóm vốn hóa nhỏ hơn thể hiện ở mức tăng trưởng tích cực ở các nhóm ngành. Hóa chất (+17.09%), y tế (+16,86%), tài chính (+16,63%), dịch vụ công nghiệp 

(+12,86%), bảo hiểm (11.79%) là 5 nhóm ngành có tăng trưởng 2 con số trong tháng. Có 4 câu chuyện chính tạo ra sự bùng nổ tích cực của nhóm cổ phiếu này:

▪ Tình hình dịch bệnh tăng cao thúc đẩy nhu cầu sử dụng các hóa chất phụ phẩm để kiểm soát dịch bệnh gia tăng. Ngoài ra, xu hướng tăng giá hóa chất trên toàn cầu, đặc biệt tại 

Trung Quốc cũng góp phần tăng mạnh giá bán ra.

▪ Thông tin tích cực về vaccine về nhập khẩu đã kích thích làn sóng cổ phiếu nhóm dược phẩm và y tế tăng mạnh, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến 

phân phối/ nhập khẩu/ bảo quản vaccine.

▪ Kỳ vọng vào các động thái kiểm soát dịch bệnh và mở cửa nền kinh tế đã hỗ trợ cho các nhóm ngành sẽ được hưởng lợi hơn sau dịch như tài chính, công nghiệp, VLXD hạ tầng.

▪ Nhu cầu bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình giữa bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm góp phần đẩy mạnh nhu cầu mua bảo hiểm.

▪ Diễn biến này giải thích cho mức tăng vượt trội hơn của 2 chỉ số VNMidcap và VNSmallcap.
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Nguồn: Fiinpro, TPS Research
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Thanh khoản, ở quy mô toàn thị trường, tổng GTGD bình quân/ngày cũng cải thiện rõ rệt với tăng trưởng ở mức 13% so với tháng trước và 350% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó

GTGD qua kênh khớp lệnh cải thiện đáng kể hơn với mức tăng 15,5% và 398% trong cùng điều kiện so sánh. Phần nhiều đến từ sự đóng góp của nhóm VN Small & VN Mid. Giải thích cho

bối cảnh này đến từ 2 yếu tố chính:

▪ Các biện pháp của Chính phủ trong quá trình kiểm soát và ngăn chặn làn sóng Covid thứ 4 khởi phát tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 7 đang tạo những hiệu quả bước đầu tạo điều kiện

khôi phục dần các hoạt động kinh tế

▪ Diễn biến khả quan từ TTCK thế giới đặc biệt là TTCK Mỹ, vẫn đang trong 1 xu hướng tăng trung hạn, tạo nền tảng tâm lý ổn định cho NĐT trong nước

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG THÁNG 8
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Khối ngoại, là điểm trừ trong tháng, khi khối này tận dụng vùng giá cao để gia tăng bán ròng. Tổng GT bán ròng trong tháng 8 ghi nhận -7,027 tỷ đồng trên HOSE. Xu hướng bán ròng

liên tục đưa tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên tới -32 nghìn tỷ. Khối ngoại bán ròng tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC (-1,554 tỷ đồng), MSN (-904 tỷ đồng), HPG (-823

tỷ đồng), VNM (-796 tỷ đồng), FUEVFVND (-705 tỷ đồng), SSI (-651 tỷ đồng), NVL (-606 tỷ đồng). Chiều ngược lại, các cổ phiếu nằm trong danh sách được mua ròng nhiều nhất bao gồm

STB (+993 tỷ đồng), MBB (+730 tỷ đồng), VHM (+599 tỷ đồng), DGC (+254 tỷ đồng)…Theo quan điểm chúng tôi, các yếu tố chính giải thích cho lực bán trở lại đến từ:

▪ Hoạt động trading ngắn hạn khi tháng 7 ghi nhận lực mua ròng mạnh (+4,717 tỷ) của khối này tại vùng giá thấp, khi thị trường hồi phục lên vùng giá cao hơn kích thích tâm lý chốt lời

gia tăng, cũng như lo ngại về tình hình dịch Covid tại Viêt Nam giai đoạn này đang có những biến chuyển xấu. Tại thời điểm 2 tuần đầu của tháng 8 khi chỉ số phục hồi cao nhất, ghi

nhận hơn 5 nghìn tỷ đồng được bán ra, chiếm hơn 70% tổng GTGD bán ra của tháng củng cố hơn cho nhận định này.

▪ Động thái rút vốn ngắn hạn của NĐT Hàn Quốc. Việc NHTW Hàn Quốc nâng lãi suất từ mức thấp kỷ lục 0.5% lên 0.75%, đã gián tiếp tăng giá đồng Won so với USD, tác động lên khả

năng rút một phần vốn trở về Hàn Quốc nhằm hưởng lãi suất cao hơn và đảo bảo an toàn nguồn vốn khi tình hình dịch tại Việt Nam vẫn còn những bất ổn.

Nguồn: Fiinpro, TPS Research

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG THÁNG 8
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Chúng tôi duy trì quan điểm lạc quan trong thận trọng . Tuy nhiên, với những biện pháp can thiệp mạnh mẽ của Chính phủ, chúng tôi tin tưởng rằng, dịch bệnh có thể được kiểm soát

trong Q4/2021 và tạo đà đi lên cho thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, ngành chứng khoán đang được hưởng lợi nhờ môi trường lãi suất thấp do chính sách nới lỏng tiền tệ để phục

hồi kinh tế sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Vì vậy, thanh khoản thị trường năm 2021 kỳ vọng sẽ vẫn ở mức tích cực (trung bình khoảng 18.000 tỷ đồng/phiên). VN Index được kỳ

vọng dao động trong khoảng 1,360 – 1,400 trong tháng 9.

Về yếu tố cơ bản, thị trường giai đoạn tháng 9 và 10, chúng tôi kỳ vọng thị trường có sự hồi phục đến từ 3 yếu tố chính: (1) Môi trường lãi suất thấp và được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy

trì đang hỗ trợ rất mạnh cho các doanh nghiệp (2) Các động thái mở cửa từng phần lại nền kinh tế từ đây đến 1/2022 (3) Định giá P/E trung hạn của thị trường chứng khoán tương đối

hấp dẫn.

Nguồn: Fiinpro, TPS Research

TRIỂN VỌNG TTCK THÁNG 9 – LẠC QUAN TRONG THẬN TRỌNG
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Lạc quan về thông tin tiêm chủng và kỳ vọng nới lỏng dần các biến pháp cách ly xã hội, tính đến thời điểm hiện tại cả nước đã tiêm được hơn 32 triệu liều. Riêng khu vực Hồ Chí

Minh đã phân bổ 8tr8 liều với số mũi tiêm được 8tr4, đảm bảo độ phủ dân số hơn 100% cho người trưởng thành, là địa phương dẫn đầu cả nước về độ phủ vaccine. Với các địa phương

vùng đỏ xung quanh như Bình Dương và Đồng Nai, tỷ lệ này lần lượt là 60% và 43%. Về tốc độ tiêm chủng toàn quốc đang chứng kiến sự gia tăng mạnh trong tháng 9. Do đó, chúng tôi

kỳ vọng rằng việc tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng sẽ giúp 3 tỉnh đầu mối trọng điểm phía Nam dần mở cửa trở lại và đẩy mạnh các hoạt động kinh tế . Nếu việc tiêm chủng sát với

kế hoạch, chúng tôi cho rằng những tác động xấu nhất với doanh nghiệp sẽ được phản ánh vào KQKD của Q3/2021 và dần phục hồi vào Q4/2021.

Nguồn: TPS Research
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Góc nhìn kỹ thuật: VNIndex đóng cửa phiên cuối tháng 8 tại 1,331.47

(+1.29%), dao động chính vẫn là đi ngang, hồi phục nhẹ quanh vùng 1,340 –

1,370 và thiết lập 1 nền đáy cao hơn so với tháng 7 nhưng vẫn chưa thoát

được xu hướng giảm từ đỉnh tháng 7 vừa qua. VN Index được kỳ vọng sẽ thử

thách lại vùng đỉnh cũ 1,400. Đây được đánh giá là vùng kháng cự mạnh với

lượng hàng kẹt lại tại vùng này khá cao. Điều này cũng hàm ý vùng 1,400 điểm

là vùng cản tâm lý rất lớn nên khi VNIndex vượt qua một cách thuyết phục sẽ

tạo sức bật lớn cho thị trường sau đó.

Trong ngắn hạn, các rung lắc sẽ xuất hiện khi thị trường tiến gần đến gần

vùng đỉnh gần nhất 1,374. Áp lực bán lớn sẽ xuất hiện tại vùng đỉnh cũ này,

đây là mức cản tâm lý đầu tiên. Ngoài ra, xét thêm các yếu tố kỹ thuật khác

vẫn đang củng cố cho xu hướng đi lên của thị trường:

▪ Sự dịch chuyển của dòng tiền qua nhóm vốn hóa lớn sẽ là bệ đỡ rất lớn cho

diễn biến phục hồi hiện tại.

▪ Xu hướng tăng điểm trong trung hạn vẫn được duy trì, khi đường giá vẫn

đang nằm trên MA100, 200.

▪ Tác động của các diễn biến hồi phục sau các cú giảm mạnh đều có xu hướng

giảm dần thiệt hại. Nếu chú ý như cú sập đầu 2020 khi dịch bệnh lần đầu

phát hiện ở Việt Nam và so sánh với những cú sập sau này trong năm 2021

thì biên độ của chúng nhỏ hơn rất nhiều và có xu hướng giảm dần, và

thường dao động ở mức dưới 20%. Nếu theo định nghĩa về “thị trường gấu”

là khi thị trường sụt giảm hơn 20% giá trị và cộng với xu hướng tăng lên kể

từ tháng 3/2020, thậm chí vượt đỉnh thì những “cú sập” ấy chỉ mang ý nghĩa

là sự điều chỉnh về tâm lý nhiều hơn. Những diễn biến ngắn hạn về tâm lý,

cộng thêm sự thu hẹp biên độ sụt giảm sau những lần điều chỉnh mạnh do

yếu tố dịch bệnh, đã được lịch sử diễn biến VN Index đã chứng minh rằng chỉ

là nhất thời và không thể chống lại những yếu tố cơ bản dài hạn phía sau

của thị trường.
23

Tóm lại, bên cạnh rủi ro điều chỉnh khi gặp vùng cản quan trọng thì khả năng nhóm cổ phiếu vốn hoá

lớn sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt và tạo động lực cho thị trường tiến đến các vùng điểm số cao hơn

trong tháng 9.



TRIỂN VỌNG TTCK THÁNG 9 – LẠC QUAN TRONG THẬN TRỌNG

24

Covid-19 sẽ tiếp tục là biến số tạo rủi ro biến động mạnh trên TTCK khiến dòng vống ngoại trở nên kém lạc quan hơn. Tuy nhiên, với các chính sách tái mở cửa nền kinh tế và tâm lý

NĐT đã trở vững vàng và ổn định, sẽ rất khó có thêm các nhịp sụt giảm mạnh như giai đoạn tháng 2 và 7 của 2021. Chúng tôi cũng nhắc lại quan điểm thanh khoản dồi dào ở hệ thống

ngân hàng và môi trường lãi suất thấp đang là yếu tố hỗ trợ cho TTCK Việt Nam trong ngắn hạn. Trong tháng 8 TTCK Việt Nam đã phát đi những thông điệp trên.

Với cơ hội đầu tư trong tháng 9, trên nền tảng cơ bản chúng tôi vẫn khuyến nghị NĐT bám sát các câu chuyện thị trường đang ưa chuộng và tận dụng các vùng giá thấp để tích lũy các

cổ phiếu (1) Nhóm hưởng lợi từ đầu tư công, (2) Nhóm dự báo KQKD Q3/2020 khả quan: (3) Nhóm xuất hiện tín hiệu phục hồi khi dịch bệnh dần kiểm soát, MWG. (4) Nhóm hưởng lợi từ

EVFTA và mùa cao điểm xuất khẩu: GMD….



STT Mã  CP Gía HT Gía mục tiêu Gía cắt lỗ Xu hướng Tín hiệu Vùng mua Kháng cự Hỗ Trợ Luận Điểm

1 MWG 123.4 148 110 Tăng giá Mua 117 - 118 130 110

Xu hướng tăng điểm được củng cố vững chắc sau 2 phiên tăng mạnh đi cùng với 

khối lượng giao dịch tăng đột biến cho thấy ý chí dứt khoát của bên mua.  Đường 

MACD cắt lên signal mở ra 1 xu hướng tăng mới cho MWG. Chỉ báo MFI vượt lên 

vùng 80 thể hiện lực sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền. 

Xu hướng tăng mới đã được mở ra. Ngoài ra, các biện pháp mở cửa từng phần nền 

kinh tế đang tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của MWG sẽ trở lại. Giúp BHX, 

TGGD/ DMX có thể gia tăng doanh số những tháng cuối năm.

2 GMD 51.7 62 46 Tăng giá Mua 49 - 50 55 47

GMD về mặt tổng thể đang ở trong xu hướng tăng bền vững với KLGD lớn mỗi khi 

phá vỡ kháng cự cho thấy ý chí của những người mua. Giá đang trong giai đoạn tích 

lũy đi ngang với nền thanh khoản thấp ngụ ý áp lực bán không nhiều, chưa có 

nhiều lý do để đẩy giá xuống thấp hơn.

Nhu cầu vận tải hàng hóa toàn cầu vẫn đang ở mức cao với gia cước tăng mạnh 

đặc biệt là tại cao điểm các tháng cuối năm khi các đơn hàng xuất nhập khẩu gia 

tăng sẽ tác động tích cực lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

3 MCM 60.3 72 54 Tăng giá Mua 53 - 54 70 53

Vận động giá đã thoát khỏi kênh giá giảm sau khi break out khỏi vùng giá 55. Xu 

hướng tăng giá được củng cố khá vững chắc với thanh khoản gia tăng mạnh vượt 

MA20. Đường MACD cắt lên signal và hướng lê, các chỉ báo RSI & MFI đều hướng 

lên duy trì tại vùng quanh 80 là 1 tín hiệu tích cực cho nhịp tăng giá này.

4 TLH 22.7 27 20 Tăng giá Mua 19 -20 24 18.5

TLH vừa thực hiện xong sự kiện LPS (Last point of support) khi 1 lượng cung đã bị 

hấp thụ hết quanh vùng 20. Kịch bản này được củng cố khi 1 lượng cầu lớn đã xuất 

hiện trên đồ thị W1 sau tín hiệu falsebreak trước đó. Lực mua lớn đẩy giá phá vỡ 

kháng cự cho thấy ý chí của người mua và cung cấp 1 cơ hội mua vào cực kỳ tốt. 

Đồ thị ngày cũng đã tái khẳng định kịch bản tăng cho TLH khi giá tăng với lực mua 

lớn và giảm điều chỉnh nhẹ với khối lượng thấp.

Việc mở cửa lại nền kinh tế, và gia tăng giải ngân đầu cư công sẽ lá yếu tố kích 

thích nhu cầu sắt thép gia tăng hơn trong những tháng cuối năm.

DANH SÁCH CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ THÁNG 9
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STT Mã  CP Gía HT Gía mục tiêu Gía cắt lỗ Xu hướng Tín hiệu Vùng mua Kháng cự Hỗ Trợ Luận Điểm

5 FPT 94.5 113 84 Tăng giá Mua 91 - 93 100 84

FPT  đang trong giai đoạn  trading range tái tích luỹ nhỏ sau nhịp breakout

của tháng 7. Biên độ giao động hẹp, với thanh khoản rất thấp ngụ ý lực bán 

rất yếu và gần như cạn kiệt. Đây là mô hình tích lũy trong 1 xu hướng tăng 

điển hình. MACD đang tiệm cận với signal, khi đường tín hiệu này cắt lên sẽ 

mở ra 1 xu hướng tăng giá mới cho cổ phiếu. 

Xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ và nhu cầu làm việc từ xa đang tạo ra 

những động lực tăng trưởng mạnh mẽ của FPT trong trung và dài hạn.

6 GIL 71.2 85 63 Tăng giá Mua 65 - 67 70 54.8

Kênh tăng giá trở nên rõ ràng sau phiên break out 14/9 thiết lập đỉnh cao 

mới với thanh khoản rất lớn. Ý chí mua lên là rõ ràng, chỉ báo RSI & MFI đều 

đang trong 1 xu hướng tăng và duy trì quanh vùng 80. Đồ thị tuần cũng 

thể hiện 1 nhịp tăng vững vàng với vol liên tục gia tăng trên bình quân 20 

phiên. Nhịp tăng điểm là  rõ ràng, với vùng giá cao bên trên không có lực 

cầu chờ sẵn.

Khi các hoạt động giao thương được mở ra, lượng đơn hàng đều có xu 

hướng gia tăng mạnh những tháng cuối năm, sẽ là động lực rất lớn cho hoạt 

động sản xuất của doanh nghiệp.

7 REE 65.3 78 58 Tăng giá Mua 62 - 64 70 61

Nhịp tăng giá được duy trì, khi đường giá nằm trên các đường xu hướng 

trung và dài hạn (MA100,200). Lực mua lớn đẩy giá phá vỡ kháng cự 60 

trước đây cho thấy ý chí dứt khoát của bên mua. Xu hướng tăng đã được 

xác nhận, REE đang trong range giá tích lũy trong kênh đồ thị tuần và 

ngày, đây là cơ hội tích lũy cổ phiếu với mức giá tốt nhất.

DANH SÁCH CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ THÁNG 9
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên TPS không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các

nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo.

Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. TPS và các công ty

con; cũng như giám đốc, nhân viên của TPS và các công ty con có thể có lợi ích trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này.

TPS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. TPS sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là

thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. TPS nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo

cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận của TPS
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