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1. FDI vẫn chưa hồi phục mạnh

• Tổng vốn FDI đăng ký 1T2021 hơn 2 tỷ USD, giảm 4.7% MoM và giảm 62.2% YoY (Do cùng kỳ
2019 có dự án LNG Bạc Liêu lên tới 4 tỷ USD). Trong đó, có 47 dự án được cấp phép mới với số
vốn đăng ký đạt 1.3 tỷ USD, giảm 81,8% về số dự án và giảm 70,3% về số vốn đăng ký so với
cùng kỳ năm trước; 46 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với
số vốn tăng thêm đạt 0,5 tỷ USD, tăng 41,4% YoY.

• Tổng giải ngân 1T2021 ước tính đạt 1,5 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: FiinGroup, Yuanta Việt Nam
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• Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2020 đạt 54.1 tỷ USD, giảm 2.6% MoM và tăng 46.5%

YoY. Trong đó, xuất khẩu đạt 27.7 tỷ USD, tăng 0.2% MoM và tăng 51.2% YoY; nhập khẩu đạt 26.4

tỷ USD, giảm 5.4% MoM và tăng 41.9% YoY. Xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ do năm

ngoái nghỉ tết rơi vào tháng 1 và năm nay Samsung đẩy mạnh xuất khẩu điện thoại S21.

• Cán cân thương mại tháng 01/2021 tiếp tục thặng dư 1.3 tỷ USD nhờ đóng góp từ khu vực FDI.
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2. Xuất nhập khẩu cải thiện hơn nhiều so với cùng kỳ

Nguồn: FiinGroup, Yuanta Việt Nam
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2. Xuất khẩu Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh

Top 3 thị trường xuất khẩu T1/2021 (YoY) Top 3 thị trường nhập khẩu năm T1/2021 (YoY)

Hoa Kỳ 7.5 tỷ USD 57.4% Trung Quốc 9.6 tỷ USD 72.7%

Trung Quốc 5.8 tỷ USD 111.6% Hàn Quốc 5.1 tỷ USD 29.3%

EU 2.8 tỷ USD 14.8% ASEAN 3.4 tỷ USD 63.3%

Các mặt hàng xuất khẩu T1/2021 (YoY) Các mặt hàng nhập khẩu năm T1/2021 (YoY)

Công nghiệp nặng và

khoáng sản
15.6 tỷ USD 71.6% Hàng tư liệu sản xuất 24.7 tỷ USD 41.0%

Công nghiệp nhẹ và tiểu 

thủ công nghiệp
9.7 tỷ USD 32.3% Hàng tiêu dùng 1.7 tỷ USD 41.5%

Hàng nông, lâm sản 1.8 tỷ USD 21.4%



3. Lạm phát tăng nhẹ so với tháng trước

• CPI tháng 1/2021 tăng nhẹ 0.06% MoM và giảm 0.97% YoY. CPI tăng chủ yếu do là tháng giáp tết nên nhu

cầu mua sắm của người dân tăng cao, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0.64% MoM. Ngoài ra, nhóm

ngành giao thông có mức tăng cao nhất 2.29% do giá xăng dầu, gas trong nước tiếp tục tăng theo giá thế giới.

• Ở chiều ngược lại, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có CPI giảm mạnh nhất, 2.31% MoM trong tháng 01/2021.

Chỉ tiêu YoY MoM BQ

CPI chung -0.97% 0.06% -0.97%

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 1.03% 0.64% 1.03%

Đồ uống và thuốc lá 0.80% 0.32% 0.80%

May mặc, mũ nón, giày dép 0.47% 0.44% 0.47%

Nhà ở và vật liệu xây dựng -3.55% -2.31% -3.55%

Thiết bị và đồ dùng gia đình 0.48% 0.08% 0.48%

Thuốc và dịch vụ y tế 0.36% 0.01% 0.36%

Giao thông -10.27% 2.29% -10.27%

Bưu chính viễn thông -0.58% -0.10% -0.58%

Giáo dục 4.13% 0.33% 4.13%

Văn hoá, giải trí và du lịch -2.61% 0.08% -2.61%

Hàng hoá và dịch vụ khác 1.42% 0.24% 1.42% Nguồn: FiinGroup, Yuanta Việt Nam
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4. Sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng

• Tình hình sản xuất công nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng trong tháng 01/2021 khi chỉ số IIP giảm 3,2% MoM và

tăng 22,2% YoY.

• Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 27,2% YoY; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 16,3% YoY; ngành

cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,4% YoY; riêng ngành khai khoáng vẫn duy

trì mức giảm 6,2% YoY.
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4. PMI tháng 1 bị ảnh hưởng bởi tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng

• Chỉ số PMI tháng 1/2021 ở mức 51.3 điểm, thấp
hơn mức 51.7 điểm vào tháng 12/2020 cho thấy
các điều kiện kinh doanh cải thiện chậm hơn.

• Số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng tuy
nhiên tăng chậm hơn trong tháng 12. Đáng chú
ý, số đơn hàng xuất khẩu mới gần như không
đổi và có sụt giảm ở các thị trường có số ca
nhiễm covid-19 tăng.

• Tình hình sản lượng hầu như không đổi và nhu
cầu lực lượng lao động vẫn duy trì sau khi tăng
trong tháng 12.

• Hoạt động mua hàng bị ảnh hưởng bởi tình
trạng gián đoạn chuỗi cung ứng khi thời gian
giao hàng gần đây lớn nhất trong gần một thập
kỷ. Tình trạng thiếu container chuyển hàng và
khan hiếm nguyên vật liệu khiến tốc độ tăng chi
phí đầu vào gia tăng tháng thứ 5 liên tiếp và
nhanh nhất kể từ tháng 6/2018.

Nguồn: IHS Markit
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5. Bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng trưởng tốt

• Tổng mức bán lẻ cả nước trong tháng 01/2021 tiếp tục xu hướng hồi phục, ước tính đạt 479,9 nghìn tỷ,

tăng 3,7% MoM và tăng 6,4% YoY. Đà tăng này có được là nhờ tháng 1 năm nay là thời điểm trước tết nguyên

đán, nhu cầu mua sắm, vận tải và du lịch tăng so với tháng trước.

Nguồn: FiinGroup, Yuanta Việt Nam
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6. Giá vàng tăng nhẹ trong khi tỷ giá biến động trên TTTD

• Tỷ giá thị trường tự do tăng mạnh từ đầu tháng

1/2021 (+0.85%) trong khi tỷ giá trung tâm duy

trì ổn định (+0.13%) và tỷ giá NHTM có phần

giảm (-0.22%)

Nguồn: FiinGroup, Yuanta Việt Nam

• Tính tới cuối tháng 01/2021, giá vàng tăng nhẹ

khoảng 1.26% chiều mua vào và 1.16% chiều

bán ra so với thời điểm đầu năm. Chênh lệch
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Kết luận và dự báo tình hình vĩ mô Việt Nam

• Nhìn chung các số liệu kinh tế vĩ mô tháng 1 cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu vẫn

trên đà hồi phục, mặc dù không được tích cực như diễn biến tháng 12/2020. Điểm sáng trong tháng vừa qua là

tình hình tiêu dùng hàng hóa dịch vụ tăng trưởng tốt nhờ vào nhu cầu tiêu dùng dịp tết. Riêng tình hình đầu tư

nước ngoài FDI vẫn ở đang khá cẩn trọng khi vốn đăng ký mới tăng chậm, điều may mắn là tình hình kiểm soát

dịch bệnh ở Việt Nam khá tốt nên tiến độ giải ngân vốn FDI vẫn duy trì đà tăng trưởng.

• Giai đoạn bùng phát dịch mới tại Hải Dương và Quảng Ninh có mức tác động thấp và không gây gián đoạn nền

kinh tế do Chính phủ đã có kinh nghiệm trong việc xử lý dịch bệnh Covid-19. Cho tới nay (ngày 02/02) số ca mắc

mới lên tới 271 ca, cho thấy tốc độ lây lan trong đợt này khá nhanh so với các lần trước. Chính phủ đã rất nhanh

chóng và quyết liệt trong công tác chống dịch lần nay, chúng tôi tin rằng sớm sẽ được ngăn chặn, tuy nhiên do

rơi vào dịp tết nguyên đán, cho nên sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới nhu cầu chi tiêu dịp tết cũng như khó khăn trong

việc ngăn chặn dịch bệnh.

• Để nền kinh tế có thể hồi phục bền vững vẫn là chờ đợi vào việc sử dụng vắc xin rộng rãi và tình hình dịch bệnh

các nước trên thế giới được kiểm soát hơn nữa. Trong khi đó, động lực tăng trưởng là nhờ phần lớn vào đầu tư

công và nhu cầu tiêu dùng nội địa, ngoài ra kích thích hoạt động xuất khẩu tới các thị trường ít bị cản trở bởi việc

gián đoạn chuỗi cung ứng.



7. Chỉ số HNX-Index là chỉ số tăng duy nhất trong tháng 01/2021
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7. Nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn dẫn đầu đà tăng trong tháng 01/2021
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8. Khối ngoại bán ròng 2,951 tỷ trong tháng 01/2021



8. BĐS và các quỹ ETF nội được khối ngoại mua ròng mạnh nhất



8. CCQ FUEVFVND được khối ngoại mua ròng nhiều nhất



9. Dự báo kịch bản thị trường tháng 02/2021

• Chúng tôi hạ xu hướng trung hạn từ TĂNG xuống
TRUNG TÍNH. Đồng thời, thị trường có thể bước
vào giai đoạn tích lũy cho thấy dòng tiền có thể sẽ
phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

• Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ đi
ngang so với tháng 01/2021 và biến động trong
vùng giá 998 – 1,115 điểm.

• Nhóm ngành quan tâm trong tháng 02/2021

o Ngân hàng (VIB, TCB, VPB, STB).

o Thép (SMC, HPG, NKG, VGS).

o Hóa chất (GVR, DGC).

o Chứng khoán (SSI, VND, VCI, BVS, TVS).

o Dịch vụ dầu khí (PVS, PVD).

o Hàng cá nhân (GIL).

o Phần mềm và dịch vụ máy tính (FPT).
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