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NỘI DUNG
❑ Chỉ số SXCN trong tháng 5/2021 tăng 1,63% MoM và tăng 11,56% YoY.
Mặc dù dịch bệnh Covid-19 có diễn biến căng thẳng trở lại kể từ cuối
tháng 4/2021, chỉ số IIP vẫn ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ, nhờ
mức nền thấp trong năm 2020;
❑ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 5 giảm
3,14% so với tháng trước và 3,06% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi
tháng 5/2020 ghi nhận sự hồi phục của doanh số bán lẻ khi nền kinh tế
được mở cửa trở lại, thì trong toàn bộ tháng 5/2021 nền kinh tế bị ảnh
hưởng bởi làn sóng Covid-19 thứ 4, một số địa phương phải áp dụng
lệnh phong toả, giãn cách, khiến doanh số bán lẻ sụt giảm;
❑ Đầu tư công trong tháng 5/2021 tăng 6,68% YoY và 14,15% YTD. Tính
chung 5 tháng đầu năm, giải ngân đầu tư từ NSNN đã hoàn thành 28%
kế hoạch đề ra;
❑ Chỉ số CPI tháng 05/2021 tăng 0,16% MoM và 2,9% YoY, do nhiều nhóm
hàng hoá cùng tăng giá, bao gồm xăng dầu, hàng hoá và dịch vụ tiêu
dùng, nhu cầu điện nước, tuy nhiên mức tăng trung bình 5 tháng đạt

1,29%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 4,39% trong năm 2020.
❑ Trong tháng 5, tỷ giá trung tâm và tỷ giá giao dịch thực tế VND/USD tại
các NHTM có chung diễn biến giảm so với cuối tháng 4/2021, lần lượt ở
mức 0,1% và 0,06%. Diễn biến giảm của tỷ giá VND/USD là cùng chiều
với diễn biến của chỉ số DXY trên thị trường thế giới.
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Sản xuất công nghiệp

Tiếp tục ghi nhận tăng trưởng
❑ Chỉ số SXCN trong tháng 5/2021 tăng 1,63% so với tháng 4/2021 và
tăng 11,56% so với cùng kỳ. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 có diễn biến

Chỉ số sản xuất công nghiệp
30,00%

căng thẳng trở lại kể từ cuối tháng 4/2021 với các ảnh hưởng trực tiếp
tới một số khu công nghiệp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, chỉ số IIP
vẫn ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ, nhờ mức nền thấp trong năm
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2020, khi các hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19
thứ nhất. Ngành công nghiệp chế biến – chế tạo (động lực chính của
sản xuất công nghiệp) cũng ghi nhận các mức tăng 2,63% MoM và
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14,64% YoY.
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❑ Khai khoáng là ngành duy nhất có sự sụt giảm khi so sánh với cả
tháng trước và cùng kỳ năm 2020, lần lượt ở mức 6,36% và 9,76%,
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02/2020

với mức giảm mạnh của khai thác dầu thô và khí đốt (xu hướng chung
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Chỉ số sản xuất công nghiệp YTD

trong những năm gần đây). Ngược lại, đối với ngành công nghiệp chế

Chỉ số SXCN các nhóm ngành

biến – chế tạo, sản xuất xe có động cơ và kim loại ghi nhận mức tăng
trưởng mạnh nhất, lần lượt là 48,01% YoY và 38,31% YoY. Sản xuất
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60,00%

và phân phối điện cũng đạt mức tăng 11,95% YoY.
❑ Theo đánh giá của BVSC, sản xuất công nghiệp trong tháng 6 tới
sẽ phản ánh rõ ràng hơn các ảnh hưởng của làn sóng Covid-19
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thứ 4, khi trong cùng kỳ năm ngoái, hoạt động sản xuất được khôi
phục sau làn song thứ nhất, thì ở thời điểm hiện tại, một số tỉnh

0,00%

trên cả nước đang áp dụng chính sách phong tỏa và một số nhà
máy phải cắt giảm công nhân do dịch bệnh. Đà hồi phục của chỉ

-20,00%
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số SXCN trong các tháng sau đó sẽ tiếp tục phụ thuộc vào khả
năng kiểm soát dịch bệnh của chính phủ và quá trình tiêm phòng
vaccine Covid-19.
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Trang phục YTD

SX giấy YTD

SX thuốc, hóa dược YTD

SX kim loại YTD

Điện tử, máy vi tính, quang học YTD

SX xe có động cơ YTD

SX giường, tủ, bàn ghế YTD

Doanh số bán lẻ

Dịch bệnh tiếp tục là ẩn số
❑

❑

❑

❑

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 05/2021 giảm
3,14% so với tháng trước và 3,06% so với cùng kỳ năm 2020. Tháng
5/2020 đánh dấu sự mở cửa trở lại trong nước, sau lệnh phong toả và
giãn cách vào tháng 4/2020. Biện pháp phong toả và giãn cách khiến
doanh số bán lẻ sụt giảm mạnh, do đó, khi xã hội mở cửa trở lại, nhu cầu
tiêu dùng tăng mạnh, khiến doanh số bán lẻ tháng 5/2020 tăng đột biến so
với tháng trước đó. Ngược lại, làn sóng Covid-19 thứ tư trong tháng
5/2021 đã làm gãy đà hồi phục tương đối tích cực so với cùng kỳ khi lần
đầu tiên tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng
YoY âm kể từ tháng 4 năm ngoái tới nay.
Về cơ cấu, doanh thu bán lẻ hàng hóa vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất
(80,9%) với mức tăng 7,67% YTD. Doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú
cũng ghi nhận mức tăng trưởng trên 7% YTD. Ngược lại, doanh thu dịch
vũ lữ hành vẫn tiếp tục phản ánh ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19,
với mức giảm trên 48% YTD. Tuy nhiên, đây là mức giảm thấp nhất trong
vòng 12 tháng qua.
Mức nền thấp trong năm 2020, đặc biệt trong quý 2, vẫn là yếu tố hỗ trợ
cho đà hồi phục của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Tuy vậy, việc
dịch bệnh Covid-19 hiện vẫn đang diễn biến phức tạp, với hoạt động giãn
cách xã hội và phong tỏa ở một vài tỉnh thành phố như hiện nay nhiều khả
năng vẫn sẽ khiến tâm lý người tiêu dùng thận trọng, đặc biệt đối với dịch
vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ lữ hành.
Tuy vậy, nếu dịch bệnh được khống chế thành công và việc tiêm
phòng vaccine được triển khai mạnh hơn, doanh số bán lẻ được kỳ
vọng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng YoY trở lại trong quý 3.
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Vốn đầu tư

Giải ngân vốn đầu tư từ NSNN tiếp tục ghi nhận tăng trưởng
❑

Về vốn FDI, trong tháng 5/2021, vốn FDI đăng ký (bao gồm đăng ký mới
và điều chỉnh vốn) tăng 16,4% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tăng

Vốn đầu tư từ NSNN (%)
60,00%

6,7% YoY trong khi vốn góp mua cổ phần giảm 56,3% YoY. Dự án Nhà
máy Điện khí LNG Long An I và II chính thức được cấp phép trong tháng
3/2021, với tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỉ USD đã góp phần vào mức tăng

40,00%

trưởng vốn FDI so với cùng kỳ. Tỉnh Long An, do đó, đã trở thành địa

30,00%

phương có lượng vốn FDI đăng ký lớn nhất cả nước (3,23 tỷ USD),

20,00%

chiếm trên 36%, tính tới ngày 20/5/2021.
❑
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14,15%
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Về đầu tư công, vốn đầu tư từ NSNN trong tháng 5/2021 đạt 34.202

6,68%

0,00%

tỷ đồng, tăng 6,68% YoY và 14,15% YTD. Tính chung 5 tháng đầu năm,
giải ngân đầu tư từ NSNN đã hoàn thành 28% kế hoạch đề ra, tương
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đương cùng kỳ năm ngoái. Việc KBNN đẩy mạnh phát hành TPCP trong

YoY (%)

thời gian vừa qua đã phần nào hỗ trợ nguồn cung NSNN cho đầu tư
công. Tính tới hết tháng 5, KBNN đã phát hành thành công xấp xỉ 110
nghìn tỷ, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong những tháng gần

YTD (%)

Vốn đầu tư nước ngoài (YoY; %)
50,00%

đây, diễn biến tăng mạnh của giá thép và một số nguyên vật liệu đầu vào
khác có thể làm chậm tiến độ giải ngân đầu tư công. Mức độ ảnh hưởng

10,00%

sẽ còn lớn hơn nếu diễn biến giá nguyên vật liệu tiếp tục tăng, làm giá
thành vượt dự toán ban đầu của các công trình.

❑

Theo kế hoạch của Chính phủ, tổng vốn đầu tư từ NSNN cho cả năm

-30,00%

2021 là 477,3 nghìn tỷ đồng. Xu hướng giải ngân vốn đầu tư từ ngân
sách nhà nước thường tăng mạnh từ nửa cuối quý 2 trong những năm
trở lại đây. Do đó, BVSC cho rằng lượng giải ngân vốn đầu tư từ

05/2020

FDI đăng ký YTD

NSNN sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
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Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu tăng mạnh nhờ nền so sánh thấp cùng kỳ 2020
❑ Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2021 ước tính đạt 26 tỷ USD, tăng 35,6%
YoY, trong khi nhập khẩu ước đạt 28 tỷ USD, tăng 56,4%. Lũy kế 5 tháng đầu năm,
kim ngạch xuất khẩu ước đạt 130,94 tỷ USD, nhập khẩu 131,31 tỷ USD, cùng tăng
trên 30% YoY. Do đó, cán cân TM đã quay lại trạng thái nhập siêu, ở mức 369 triệu
USD, lần đầu tiên trong vòng hơn 1 năm trở lại đây (kể từ tháng 1/2020).

Tốc độ tăng trưởng của XK và NK (YTD,%)
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❑ Tất cả các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng
xuất khẩu dương trong 5 tháng đầu năm 2021. Thị trường Mỹ vẫn là thị trường
XK lớn nhất với mức tăng trưởng 49,8% YoY. Đối với thị trường nhập khẩu, Trung
Quốc vẫn là thị trường lớn nhất đối với Việt Nam, cùng mức tăng trưởng 52,8%
YoY.
❑ Tác động của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 khiến đứt gãy chuỗi cung
ứng hàng hóa. Do đó, sản lượng xuất nhập khẩu giảm mạnh trong thời gian
này, tạo ra mức nền so sánh thấp, là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của xuất nhập
khẩu trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh
trong năm nay do 2 yếu tố chính. Thứ nhất, nhóm tư liệu sản xuất, chiếm trên 90%
tổng tỷ trọng nhập khẩu, ghi nhận mức tăng rất mạnh về giá trên thị trường thế giới,
đẩy giá trị nhập khẩu tăng mạnh. Thứ hai, Trung Quốc – thị trường nhập khẩu lớn
nhất của Việt Nam, đã hồi phục nền kinh tế và các hoạt động sản xuất kinh doanh
sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, giúp cho lượng nhập khẩu từ qiốc gia này tăng
mạnh, trái ngược với năm ngoái khi hoạt động sản xuất của Trung Quốc bị ngừng
trệ do dịch bệnh.
❑ So với tháng trước, tác động tiêu cực của dịch Covid đã bắt đầu phản ánh khi kim
ngạch xuất khẩu ghi nhận tăng trưởng âm với nhiều nhóm hàng chứng kiến sự sụt
giảm, bao gồm máy móc, điện thoại và linh kiện; nông sản và công nghiệp chế biến.
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Tốc độ tăng trưởng XK sang các thị trường (YTD,%)
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❑ D báo trong tháng 6/2021, nếu dịch bệnh không được kiểm soát tại các khu
công nghiệp, nhiều khả năng hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu cũng sẽ
bị ảnh hưởng tiêu c c.
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Xuất khẩu

Diễn biến các nhóm hàng chính
XK các mặt hàng nông sản chính (%)

XK các sản phẩm máy móc, ĐTDD (%)

Thủy sản

Điện tử, máy tính và linh kiện

Rau quả

Hạt điều

Cà phê

Gạo

Sắn

Điện thoại và linh kiện
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Máy móc thiết bị, dụng cụ PT khác
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❑Nhóm các sản phẩm máy móc, điện thoại di động và linh kiện, chiếm 38,8% tổng tỷ
trọng xuất khẩu đã ghi nhận sụt giảm theo tháng, trước tác động của làn sóng Covid-19
thứ 4, ở mức 3-12%. 2 tỉnh, với các khu công nghiệp có vốn FDI chiếm khoảng 10% tổng

XK các mặt hàng công nghiệp chế biến (%)
Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù
Gỗ và sản phẩm gỗ
Dệt, may
Giày dép

80%

05/20

vốn FDI cả nước, Bắc Ninh và Bắc Giang đang là tâm điểm của dịch bệnh với số ca
nhiễm lớn và phải cắt giảm lao động tại các nhà máy. Đây là 2 địa phương tập trung nhiều
các nhà máy FDI sản xuất mặt hàng máy móc, linh kiện điện tử, với tổng mức xuất khẩu
chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Do đó, việc kiểm soát dịch bệnh,
đặc biệt tại những địa phương này trên có ảnh hưởng lớn đối với kim ngạch xuất
khẩu nhóm hàng này trong những tháng tiếp theo.

40%

❑Về các mặt hàng, nhóm công nghiệp chế biến ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất.
Đặt biệt, giá trị xuất khẩu sắt thép tăng tới 3 lần so với cùng kỳ, một phần do giá cả

0%

trên thị trường thế giới tăng mạnh.
❑Nhóm hàng nông, lâm, và thuỷ sản phần lớn cũng đạt mức tăng từ 12-70% so với cùng
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kỳ. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo có mức giảm tương đối mạnh, khoảng 17% YoY trong tháng
5, khi cước thuê container vận chuyển cao và mặt hàng chịu cạnh tranh tương đối gay gắt
trên thị trường thế giới.
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Lạm phát

CPI trong tháng 5/2021 tăng 2,9% YoY
❑

CPI tổng thể (%)

Chỉ số CPI tháng 05/2021 tăng 0,16% so với tháng 4/2021 do nhiều nhóm hàng hoá
cùng tăng giá, bao gồm xăng dầu, hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng, nhu cầu điện nước.
So với cùng kỳ, CPI đạt mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2020 tới nay, ở mức 2,9%.

2

Như vậy, trung bình 5 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 1,29% so với
cùng kỳ năm trước, cũng là mức tăng thấp nhất kể từ 2016.
❑

❑
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năm 2020. Tính tới ngày 31/5/2021, giá thịt lợn trung bình khoảng 67.000 đồng,
thấp hơn khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch

❑

25,00
20,00
15,00

và vật liệu xây dựng, giao thông và giáo dục sẽ tiếp tục đóng góp vào mức tăng của
chỉ số CPI trong thời gian tới. Ngược lại, với sự trở lại của dịch Covid-19 cùng làn

5,00

chịu áp lực tăng giá. Thêm vào đó, so với mức nền cao trong cùng kỳ năm 2020
(khoảng 85.000 vào ngày 30/6/2020), với mặt bằng của hiện tại, giá thịt lợn nhiều khả
năng cũng sẽ giúp giảm áp lực tăng lên chỉ số CPI. Với mức tăng trung bình tương
đối thấp (1,29% YoY) trong 5 tháng đầu năm, chúng tôi duy trì quan điểm cho
rằng CPI trung bình năm 2021 sẽ nằm trong tầm kiểm soát, trong khoảng 3-3,5%.
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Diễn biến các nhóm hàng (YoY, %)

Như vậy, chỉ số CPI YoY tháng 5 đã tiếp tục đà tăng từ tháng 4. Ở mặt bằng tương đối
cao, đặc biệt khi so sánh với mức nền thấp của năm 2020, giá các nhóm ngành nhà ở

sóng thứ 4 căng thẳng và nguy hiểm hơn 3 làn sóng trước, giá nhóm ngành văn hoá,
giải trí và du lịch trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì ở mức thấp và chưa

2

1.29

1

Ở chiều ngược lại, giá nhóm thực phẩm giảm 1,12% YoY đã khiến cho CPI chung
giảm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 5 do mức nền cao của giá thịt lợn trong cùng kỳ

cũng tiếp tục ghi nhận mức giảm 0,62% YoY do các tác động của đại dịch Covid-19,
khiến nhu cầu đi lại và du lịch của người dân giảm sút.
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CPI YTD (RHS)

1

YoY. Giá xăng dầu trên thế giới tăng mạnh đã ảnh hưởng tới giá xăng trong
nước. Ngoài ra, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, chiếm quyền số cao thứ 2 trong rổ

dưỡng nhà ở đã có mức tăng tương đối mạnh trong thời gian vừa qua, như giá
xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào.

CPI YoY (RHS)

1,5

Trong mức tăng chung của CPI tháng 5 so với cùng kỳ, nhóm giao thông có mức tăng
mạnh nhất, 21,24% YoY, đóng góp 1,98 điểm phần trăm vào mức tăng 2,9% của CPI

tính chỉ số CPI (15,73%) cũng đạt mức tăng 2,93% YoY, đóng góp 0,46 điểm phần
trăm vào mức tăng YoY của chỉ số giá tiêu dùng. Diễn biến này là do giá vật liệu bảo

CPI MoM (LHS)

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống YoY

Đồ uống và thuốc lá YoY

May mặc, giày dép và mũ nón YoY

Nhà ở và vật liệu xây dựng YoY

Thuốc và dịch vụ y tế YoY

Giao thông YoY
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Lãi suất

Lãi suất liên ngân hàng tăng do tăng trưởng tín dụng
❑

Lãi suất liên ngân hàng

Trong tháng 5, NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng nào
trên thị trường mở. Lượng tín phiếu và OMO đang lưu hành tiếp tục đi ngang
ở mức 0.

❑

4
3,5

Về cơ bản chúng tôi cho rằng thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang ở

3

trạng thái dồi dào khi NHNN vẫn chưa phải can thiệp qua các kênh OMO và

2,5

tín phiếu của thị trường mở trong các tháng gần đây.
❑

2

Trong tháng 5, LSLNH của 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng đồng

1,5

loạt và vượt ngưỡng 1% (trong khoảng 1,24-1,41%). Mức lãi suất hiện tại đã

1

cao hơn mức trung bình của năm 2020 (0,84%-1,14%). Tuy nhiên, mặt bằng

0,5

hiện tại vẫn đang thấp hơn hẳn so với trước khi có dịch Covid-19 (trung bình

0
3/2020

trong năm 2019 với cả 3 loại kỳ hạn trên đều cao hơn 3%). Diễn biến này

4/2020

5/2020

6/2020

8/2020

9/2020

10/2020 11/2020 12/2020

Qua đêm

cho thấy thanh khoản tại một số ngân hàng có thể đang có dấu hiệu thu hẹp.
❑

7/2020

tu n

1/2021

2/2021 3/2021

4/2021

5/2021

tu n

Về t ng thể, chúng tôi cho rằng thanh khoản hệ thống ngân hàng trong

Diễn biến thị trường mở

năm 2021 sẽ bớt dư thừa hơn so với năm 2020 khi tín dụng đang ghi
nhận s

hồi phục trở lại. Tính tới ngày 16,4, tăng trưởng tín dụng đạt

T D
6.000

3,34%, cao hơn mức 2% tính tới cuối tháng 5/2020. Tuy vậy, trong thời gian

ơm h t r ng qua kênh tín phiếu

ơm h t r ng qua kênh

tới, chúng tôi cho rằng mức tăng của tín dụng sẽ không quá “nóng”, đủ để
gây áp lực lên mặt bằng lãi suất nói chung trên thị trường, khi ngân hàng

1.000

nhà nước áp hạn mức tín dụng cho phần lớn các ngân hàng ở mức thấp
(4.000)

hơn cùng kỳ năm trước và dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Thêm

vào đó, với tăng trưởng lạm phát được đánh giá sẽ tiếp tục ở mức thấp

(9.000)

trong năm 2021, lãi suất được kỳ vọng sẽ duy trì mặt bằng thấp so với các
năm 2019 trở về trước.

(14.000)
(19.000)
28/05/2020
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Tỷ giá

Tỷ giá VND/USD giảm nhẹ so với tháng trước
❑

Diễn biến tỷ giá

Trong tháng 5, tỷ giá trung tâm và tỷ giá giao dịch thực tế VND/USD tại
các NHTM có chung diễn biến giảm so với cuối tháng 4/2021, lần lượt

23300

Central rate

Bank rate

95

USD Index (RHS)

ở mức 0,1% và 0,06%. Tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM tiếp tục
thấp hơn tỷ giá trung tâm (23.039 VND/USD và 23.135 VND/USD, tính
tới ngày 28/5/2021).

23250

23200
93

❑

Diễn biến giảm của tỷ giá VND/USD là cùng chiều với diễn biến của chỉ

23150

số DXY trên thị trường thế giới. So với cuối tháng 4/2021, chỉ số USD
Index giảm 1,37%. Tuy nhiên, so với cuối năm 2020, chỉ số DXY đã

❑

23100
91

tăng nhẹ 0,1%.

23050

Đồng tiền tại các nước mới n i ở châu Á có diễn biến trái chiều so

23000

với USD trong 5 tháng đầu năm 2021. Các đồng tiền giảm giá (theo
mẫu theo dõi của BVSC) bao gồm Bath của Thái Lan, Ringgit của

22950
11/2020

Malaysia, Won của Hàn Quốc và đồng Rupiah của Indonesia. Ngược

89
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Đồng tiền của các EMs so với USD so với đầu năm 2021

lại, Việt Nam đồng cùng đồng Peso của Phillipines, Rupee của Ấn Độ

2,00%

và Nhân dân tệ của Trung Quốc là các đồng tiền tăng giá so với USD.
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