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CHUYỂN ĐỘNG VIETINBANK

SỰ KIỆN NỔI BẬT

ÔNG DAISUKE EJIMA, TÂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
MUFG BANK TỚI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIETINBANK

Ông Trần Minh Bình và ông Daisuke Ejima cùng các đại biểu chụp ảnh
lưu niệm nhân buổi làm việc tại VietinBank
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Đánh giá VietinBank là một trong những đối tác
quan trọng của MUFG tại khu vực Đông Nam Á,
ngày 27/6/2022, tại Hà Nội, ông Daisuke Ejima Tân Giám đốc Điều hành Khu vực Châu Á Thái Bình
Dương của MUFG Bank đã dành thời gian tới thăm
và làm việc với lãnh đạo cấp cao của VietinBank
ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần
Minh Bình đã cập nhật sơ bộ kết quả hoạt động
kinh doanh của VietinBank trong 6 tháng đầu năm
2022, đồng thời thông tin về những dự án quan trọng
đang được triển khai tại VietinBank. Chủ tịch Trần
Minh Bình cảm ơn MUFG luôn đồng hành, kịp thời
chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho VietinBanktrong
mọi hoạt động kinh doanh và quản trị ngân hàng.
Đồng tình với Chủ tịch Trần Minh Bình, ông Ejima
nhấn mạnh: “Việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm
đóng vai trò quan trọng trong việc làm sâu sắc mối

quan hệ giữa các bên”. Với cương vị điều hành Khu
vực Châu Á Thái Bình Dương, ông Ejima khẳng định
sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ
hợp tác giữa hai ngân hàng và hợp tác giữa các
ngân hàng đối tác của MUFG trong khu vực.
Quan hệ hợp tác chiến lược VietinBank - MUFG Bank
đã bước sang năm thứ 9 và Ban Lãnh đạo hai ngân
hàng đã thảo luận nhiều sáng kiến quan trọng để
thúc đẩy hợp tác và thể hiện cam kết dành nguồn
lực hiện thực hóa các sáng kiến này trong thời gian
tới.
Link bài viết chi tiết:
̕̕ https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/
Ong-Daisuke-Ejima-tan-Giam-doc-dieuHanh-Khu-vuc-Chau-A-Thai-Binh-DuongMUFG-Bank-toi-tham-va-lam-viec-taiVietinBank-20220627183124.html
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VIETINBANK - NGÂN HÀNG CUNG CẤP
DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TỐT NHẤT
VIỆT NAM 2022

5 NĂM LIÊN TIẾP, VIETINBANK GIỮ VỮNG VỊ
THẾ DẪN ĐẦU TRONG NGÀNH CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG

Tạp chí Asiamoney vừa trao tặng VietinBank Giải
thưởng Ngân hàng Cung cấp Dịch vụ Tài trợ Thương
mại (TTTM) tốt nhất Việt Nam 2022 (Best Services for
Trade Finance in Vietnam 2022).

Ngày 8/6 vừa qua, VietinBank vinh dự được Tạp chí
tài chính Global Banking & Finance Review (GBAF
- Vương quốc Anh) trao tặng Giải thưởng “Trung
tâm Dịch vụ khách hàng dẫn đầu Việt Nam 2022
- Leading Contact Center Vietnam 2022”. Đây là
năm thứ 5 liên tiếp (2018 - 2022) VietinBank vinh dự
đón nhận giải thưởng uy tín này, đồng thời là sự
ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực đổi mới, bứt
phá mạnh mẽ trong hoạt động chăm sóc KH của
TTDVKH VietinBank.

Năm 2021, mặc dù kinh tế thế giới và Việt Nam
tăng trưởng chậm lại với dịch COVID-19 diễn biến
khó lường, song doanh số TTTM của VietinBank đạt
mức tăng trưởng cao tới 34,2% so với 2020. Trong 5
tháng đầu năm 2022, VietinBank tiếp tục lập được
mức kỷ lục mới với tốc độ tăng trưởng doanh số
TTTM ở mức 41,3% so với cùng kỳ 2021.
Không chỉ thành công ở các sản phẩm, dịch vụ
TTTM truyền thống; VietinBank cũng khởi sắc ở các
sản phẩm, dịch vụ TTTM đặc thù, các giải pháp hữu
hiệu… để đồng hành cùng KH vượt qua giai đoạn
dịch COVID-19 và tăng trưởng phục hồi sau đại
dịch. Theo đó, doanh số phát hành UPAS LC cho
KH doanh nghiệp tăng tới 64%; doanh số cho vay
TTTM đối với các ngân hàng cổ phần trong nước 5
tháng đầu năm 2022 tăng gấp đôi so với cùng kỳ
năm 2021.
Giải thưởng này là kết quả khách quan và có giá
trị cao do Asiamoney - tạp chí có uy tín tổ chức
với số lượng lớn các ngân hàng, định chế tài chính,
tổ chức, doanh nghiệp tham gia. Giải thưởng có ý
nghĩa đặc biệt vì chính KH sử dụng dịch vụ TTTM trên
thị trường là những người bình chọn. Giải thưởng
không chỉ khẳng định sự tin tưởng của đối tác, KH
hiện hữu, sự ghi nhận của thị trường đối với các nỗ
lực bền bỉ và vượt trội của VietinBank trong việc
cải tiến chất lượng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ
TTTM tốt nhất cho KH mà đồng thời là thông điệp ý
nghĩa để VietinBank thu hút KH tiềm năng sử dụng
dịch vụ TTTM.
Nội dung chi tiết bài viết tại link:
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̕̕ https://www.vietinbank.vn/vn/tintuc/VietinBank-Ngan-hang-cungcap-dich-vu-TTTM-tot-nhat-VietNam-2022-20220624142035.html

Với phương châm hoạt động “Lấy trải nghiệm khách
hàng làm trọng tâm”, VietinBank đã đầu tư nghiên
cứu, triển khai nhiều giải pháp để đón đầu và đáp
ứng nhanh chóng nhu cầu của KH. Trước những thay
đổi trong thói quen giao dịch của KH, tháng 8/2021,
VietinBank chính thức ra mắt Kênh chăm sóc KH
Fanpage inbox, mở ra nhiều cơ hội để KH tiếp cận
với Tổng đài nhanh chóng, dễ dàng. Lượng KH được
phục vụ qua kênh này tăng trưởng bình quân trên
20%/tháng, cho thấy sự đón nhận và yêu thích đặc
biệt của KH thế hệ gen Y, gen Z.
Bên cạnh đó, để không ngừng gia tăng lợi ích và
hỗ trợ cho sự phát triển KH, trong tháng 4/2022,
VietinBank chính thức triển khai Line riêng hỗ trợ
khách hàng doanh nghiệp (KHDN) sử dụng dịch vụ
ngân hàng số eFAST, trở thành ngân hàng đầu tiên
trong Big4 cung cấp kênh chăm sóc KH chuyên biệt
này. KHDN được kết nối hỗ trợ nhanh chóng 24/7,
được phục vụ riêng bởi đội ngũ chuyên viên chăm
sóc KH chuyên nghiệp. Trong gần 2 tháng đi vào
hoạt động, số lượng KHDN được phục vụ đạt hơn 8
nghìn KH, tăng tổng tương tác KHDN 5 tháng đầu
năm 2022 lên 75,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tập
trung nguồn lực để phục vụ khách hàng ưu tiên
(KHƯT), KHDN là chiến lược VietinBank đã và đang
triển khai mạnh mẽ, nhằm mang đến cho KHƯT và
KHDN những trải nghiệm xứng tầm, góp phần tích
cực vào mục tiêu kinh doanh chung của VietinBank.
Nội dung chi tiết bài viết tại link:
̕̕ https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/5nam-lien-tiep-VietinBank-giu-vung-vi-thedan-dau-trong-nganh-cham-soc-khachhang-20220624155105.html
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VOICE BIOMETRICS: CÔNG NGHỆ
XÁC THỰC THAY THẾ MẬT KHẨU
Bên cạnh các giải pháp xác thực truyền thống như:
khai báo tên đăng nhập và mật khẩu hay mã OTP
thì phương pháp xác thực mới dựa trên công nghệ
sinh trắc giọng nói (Voice Biometrics - VB) vừa nhanh
chóng đơn giản lại mang đến độ bảo mật cao. Đặc
biệt trong lĩnh vực ngân hàng, phương pháp này
được xem như là chìa khóa tạo ra lợi thế cạnh tranh
trong trải nghiệm của khách hàng (KH) và nâng cao
sự thuận tiện trong giao dịch.
Ưu điểm của VB
VB là công nghệ dựa vào việc nhận dạng các mẫu
giọng nói để xác thực, xác minh danh tính của cá
nhân. Hệ thống VB hoạt động bằng cách tạo ra bản
in giọng nói hoặc “mẫu” lời nói. Mẫu đăng ký của
người dùng có thể thu âm trực tiếp hoặc lấy từ file
ghi âm có sẵn, 3 đoạn ngắn 2 - 3s mỗi đoạn giọng
người đăng ký. Sau đó hệ thống sẽ trích các đặc
trưng giọng của người dùng và lưu vào hệ thống. Khi
cần xác minh, người dùng sẽ nói 1 câu và hệ thống
sẽ xác minh lại với mẫu đã đăng ký trong hệ thống
để xác thực. Công nghệ nhận dạng giọng nói cho
phép mức độ bảo mật cao hơn các hệ thống nhận
dạng khác có thể sử dụng thay thế cho mật khẩu,
đồng thời cũng dễ sử dụng, an toàn và thao tác
nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng.

VB, VietinBank đang nghiên cứu áp dụng công nghệ
này vào hoạt động nâng cao trải nghiệm của KH khi
liên hệ tới Trung tâm DVKH (Contact Center), đồng
thời ứng dụng vào việc phát hiện gian lận đối với
các giao dịch đáng ngờ và sử dụng VB kết hợp với
CallBot (robot gọi điện tự động) như một kênh xác
thực giao dịch hiện đại bên cạnh các biện pháp
thông thường như: tài khoản, tên đăng nhập, mật
khẩu, mã OTP.
Ngoài ra, VietinBank cũng nghiên cứu triển khai áp
dụng công nghệ VB kết hợp CallBot tự động trong
một số nghiệp vụ ngân hàng có thể đang được như:
Truy vấn thông tin tài khoản, tiết kiệm, thông tin
khoản vay; lấy lại thông tin mà KH quên hoặc mất
như: ePin, tên đăng nhập, mật khẩu…; khoá/mở tài
khoản tức thời; giao dịch tài chính: Chuyển và nhận
tiền; nhắc nợ quá hạn, thu hồi nợ...

Ứng dụng vào lĩnh vực ngân hàng
Sinh trắc học có thể sẽ trở thành xu hướng trong
thời đại số và dần thay thế các phương thức xác
thực truyền thống cho những giao dịch như: Internet
Banking, Mobile Banking hay giao dịch tại các
phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng. Đây
được xem như chìa khóa để tạo ra lợi thế cạnh tranh
trong việc trải nghiệm của KH và nâng cao sự thuận
tiện trong giao dịch. Từ những ưu điểm vượt trội của

VB công nghệ sinh trắc học xác minh danh tính
KH thông qua lời nói

THÔNG TIN ĐÃ CÔNG BỐ
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Giấy phép Thành lập và Hoạt
động Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) số 13/GP-NHNN ngày 17/6/2022 do Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam cấp đổi mới, thay thế cho Giấy phép thành lập và hoạt động NHTMCP số 142/GP-NHNN ngày
3/7/2009 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank từ năm
2017 đến năm 2021.
̕̕ https://investor.vietinbank.vn/News/2022/6/24/86255.aspx
Các thông tin khác được VietinBank công bố tại website:
̕̕ https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx
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ĐIỂM TIN VỀ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VÀ LÃI SUẤT CHO VAY
Mặt bằng lãi suất huy động (LSHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM)
Đối với mặt bằng LSHĐ nhóm NHTMCP có vốn Nhà nước: trong tháng 06/2022, BIDV và Agribank đều đã
điều chỉnh mặt bằng LSHĐ niêm yết kỳ hạn 12M (KHCN và KHDN) lên tương đương mức của VietinBank. Như
vậy trong nhóm 4 NHTMCP có vốn Nhà nước, chỉ có VCB duy trì mặt bằng LSHĐ niêm yết thấp nhất ở các
dải kỳ hạn. Tuy nhiên, các NHTM đã thực hiện nâng mặt bằng LSHĐ thông qua cơ chế chủ động nhằm hỗ
trợ chi nhánh duy trì và thu hút tiền gửi.
Đối với mặt bằng LSHĐ nhóm NHTMCP: trong tháng 06/2022, đặc biệt là tuần cuối của tháng 06/2022,
hầu hết các NHTM đều có động thái điều chỉnh tăng LSHĐ niêm yết. Riêng kỳ hạn 6M, để LSHĐ không
chênh quá nhiều so với kỳ hạn 12M thì mức LSHĐ cho kỳ hạn này của khối các NHTMCP áp dụng cao hơn
0,5-1,0%/năm so với các NHTM Nhà nước.
Sang tháng 07/2022, VietinBank dự kiến tiếp tục duy trì mức LSHĐ niêm yết như hiện nay và xem xét điều
chỉnh phù hợp nếu cần thiết, đảm bảo phù hợp với mặt bằng LSHĐ trên thị trường và tình hình cân đối vốn
của VietinBank.
Chương trình ưu đãi LSHĐ dành cho KHCN
Chính sách ưu đãi cộng lãi suất 0,3%-0,4%/năm cho KHCN gửi tiết kiệm online trên kênh ipay/ATM VietinBank.
Các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay (LSCV) của VietinBank
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (KHDN)

→ Ngắn hạn
• Chương trình Đồng hành cùng KHDN: LSCV ưu
đãi đối với VND từ 5,5%/năm, đối với USD từ
2,7%/năm (tùy theo khách hàng và thời hạn vay)
→ Trung dài hạn
• Chương trình ưu đãi TDH VND lãi suất cố định với
LSCV ưu đãi từ 6,8%/năm.
• Chương trình ưu đãi TDH dành riêng cho KHDN
VVN với mức LSCV từ 6,8%/năm.
• Gói ưu đãi dành cho KHDN VVN đầu tư nhà
xưởng xây sẵn cho thuê trong khu công nghiệp
quy mô 3.000 tỷ đồng: LSCV ưu đãi trong năm
đầu từ 8,0%/năm và biên độ ưu đãi các năm
sau từ 3,2%/năm.
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• Gói ưu đãi dành cho KHDN đầu tư bất động sản
khu công nghiệp quy mô 5.000 tỷ đồng: LSCV ưu
đãi trong năm đầu từ 7,8%/năm, biên độ ưu đãi
các năm sau từ 3,2%/năm.
• Gói ưu đãi cho vay đầu tư xây dựng trang trại/trại
chăn nuôi theo mô hình 3F (Feed-Farm-Food), quy
mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất năm đầu từ 8,0%/năm,
biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BÁN LẺ

→ Chương trình Vay ưu đãi - Lãi tri ân: Khách hàng
lựa chọn một trong hai chính sách sau:
• Gói 1 : dành cho KH tham gia bảo hiểm VBI hoặc
Manulife, LSCV chỉ từ 5,3% đối với khoản vay
ngắn hạn và 7,2% đối với khoản vay trung dài
hạn (tùy thời hạn ưu đãi và thời gian vay)
• Gói 2: dành cho KH không tham gia bảo hiểm,
lãi suất cho vay chỉ từ 5,8% đối với khoản vay
ngắn hạn và 7,7% đối với khoản vay trung dài
hạn (tùy thời hạn ưu đãi và thời gian vay)
• Thời gian triển khai đến hết ngày 31/01/2023.
→ Chính sách hỗ trợ giảm LSCV cho các đối tượng
khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:
• Chính sách hỗ trợ về LSCV (ngắn hạn và trung
dài hạn) với mức giảm lãi suất tối đa 0,5%/năm.
• Chính sách hỗ trợ số tiền thu hồi ưu đãi lãi suất
và/hoặc phí trả nợ trước hạn trong trường hợp
khách hàng nỗ lực thu xếp dòng tiền để trả nợ
trước hạn cho VietinBank.
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Thực hiện theo Nghị ịnh số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022, từ ngày 28/6/2022 VietinBank
hỗ trợ lãi suất 2%/năm (từ nguồn Ngân sách Nhà nước) ối với khoản vay của doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ kinh doanh.
MỨC HỖ TRỢ LÃI SUẤT VÀ KHOẢN VAY ÁP DỤNG
Mức lãi suất hỗ trợ ối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay
và thời hạn cho vay HTLS thực tế nằm trong khoản thời gian quy ịnh

Áp dụng ối với khoản vay bằng VND có Thỏa thuận cho vay ược ký kết
và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 ến ngày
31/12/2023

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Doanh nghiệp/ Hợp tác xã/ Hộ kinh doanh áp ứng một trong các iều kiện:
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Mục ích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành ã ược ăng ký
kinh doanh quy ịnh tại Quyết ịnh số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018:
Hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và
ào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế
tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt ộng liên quan, hoạt
ộng dịch vụ thông tin. Trong ó có bao gồm hoạt ộng xây dựng phục vụ
trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt ộng
xây dựng cho mục ích kinh doanh bất ộng sản quy ịnh tại Quyết ịnh số
27/2018/QĐ-TTg.

Mục ích sử dụng vốn vay ể thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở
cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do
Bộ Xây dựng công bố.

CẬP NHẬT MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

KINH TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM KHỞI SẮC
Giữa bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới được dự
báo giảm sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
và tác động từ cuộc xung đột Nga – Ukraine, tăng
trưởng GDP Việt Nam quý 2/2022 bật tăng lên mức
cao nhất trong một thập kỷ gần đây, đạt mức 7,72%
so với cùng kỳ năm trước, 6 tháng đầu năm nay
GDP tăng 6,42%. Trong mức tăng chung của toàn
nền kinh tế 6 tháng đầu năm, khu vực công nghiệp
và xây dựng tăng 7,7% (đóng góp 48,33%), trong đó
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là
động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với mức
tăng 9,6%.
Về hoạt động thương mại, kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa tháng 6/2022 ước đạt 32,65 tỷ USD, tăng
5,6% so với tháng trước, số liệu tính chung 6 tháng
đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước
đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm
trước. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu
năm ước tính xuất siêu 710 triệu USD.
Về đầu tư, tính chung 6 tháng đầu năm 2022, vốn
đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước
đạt 192,2 nghìn tỷ đồng, bằng 35,3% kế hoạch năm
và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó,
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt
Nam đạt mức cao nhất so với 6 tháng đầu năm của
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các năm 2018-2022, đây là động lực quan trọng
đóng góp cho tăng trưởng 6 tháng đầu năm và cả
năm 2022.
Về chỉ số giá tiêu dùng, CPI tháng 6/2022 tăng
0,69% so với tháng trước; được ghi nhận là mức tăng
cao nhất từ năm 2016 đến nay. Bình quân 6 tháng
đầu năm, CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước.
Các nguyên nhân chủ yếu làm tăng lạm phát do
giá xăng dầu trong nước tăng 51,83%, giá gas tăng
25,92% so với cùng kỳ năm trước.
Trên thị trường tài chính, tính đến 29/06, Ngân hàng
Nhà nước đã thực hiện hút bớt thanh khoản gần
100.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu trong 6 phiên
giao dịch, khiến lãi suất VND qua đêm trên thị
trường liên ngân hàng đã tăng lên 0,6 - 0,7% từ mức
0,3 - 0,4% trước đó. Diễn biến này sẽ phần nào giúp
điều chỉnh đà tăng của tỷ giá hối đoái và giảm áp
lực lên dự trữ ngoại hối. Trước đó, lãi suất USD tăng
mạnh khiến chênh lệch lãi suất giữa VND và USD
trên thị trường 2 đã liên tục giảm thậm chí đến mức
âm vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, đặc biệt là với
các kỳ hạn ngắn, gây áp lực lên tỷ giá. Tăng trưởng
tín dụng đến 20/06 ước đạt 8,51%, cao hơn nhiều
so với con số cùng kỳ năm trước (5,47%), tuy nhiên
tốc độ tăng đã có dấu hiệu chậm lại trong Quý II
do hiện tại nhiều ngân hàng tiệm cận trần hạn mức
tăng trưởng tín dụng.

CẬP NHẬT MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

CẬP NHẬT NGÀNH KINH TẾ

DỆT MAY
Xuất khẩu dệt may khả quan nhưng ngành dệt
may vẫn còn nhiều thách thức
Hiệp hội Dệt may Việt Nam ước tính kim ngạch xuất
khẩu 6 tháng đầu năm đạt khoảng 22 tỷ USD, tăng
17,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu
hàng may mặc ước đạt 16,94 tỷ USD (tăng 19,5%),
xuất khẩu vải ước đạt 1,4 tỷ USD (tăng 20,8%). Nửa
đầu năm 2022, ngành dệt may xuất siêu khoảng
8,86 tỷ USD. Xuất khẩu tăng mạnh sang thị trường
Hoa Kỳ với trị giá xuất khẩu đạt 7,58 tỷ USD, tăng
26,1%, tương ứng tăng 1,57 tỷ USD và đóng góp 57%
vào trị giá tăng xuất khẩu.
Tuy nhiên, lợi nhuận của doanh nghiệp lại không
cao như tốc độ tăng trưởng. Nguyên nhân chủ yếu
do doanh nghiệp ngoài bù chi phí cho sản xuất do
giá đầu vào tăng còn thực hiện chính sách hỗ trợ
cho người lao động.

CÀ PHÊ
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VIỄN THÔNG
Công nghiệp ICT (công nghệ thông tin & truyền
thông) có triển vọng tốt với nhiều doanh nghiệp
có kết quả kinh doanh khả quan
Đối với lĩnh vực công nghiệp ICT, doanh thu, lợi
nhuận của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này
trong quý I/2022 đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm
2021. Trong đó, tỷ lệ doanh thu của doanh nghiệp
Việt Nam chiếm 17% trong tổng doanh thu lĩnh vực
công nghiệp ICT tại VN; tỷ lệ giá trị VN trong tổng
doanh thu lĩnh vực Công nghiệp ICT chiếm 27% tính
đến tháng 3-2022.
Các doanh nghiệp viễn thông đạt được kết quả
hoạt động kinh doanh tốt ngay từ quý I/2022, điển
hình như FPT Telecom (tăng trưởng 20% doanh thu
so với cùng kỳ năm 2021), tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam (lợi nhuận hợp nhất tập đoàn tăng
3,04% so với cùng kỳ), tập đoàn Công nghiệp Viễn
thông - Quân đội (Viettel) (lợi nhuận đạt 12,9 nghìn
tỷ, hoàn thành 132,7% kế hoạch, tăng 31,8%).

SẮT THÉP

Thị trường thế giới

Sắt thép nối dài đà giảm giá

Thị trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ thâm hụt
khoảng 3,1 triệu bao trong niên vụ 2021-2022. ICO
duy trì dự báo về nguồn cung cà phê toàn cầu
trong niên vụ cà phê hiện tại 2021-2022 ở mức 167,2
triệu bao, giảm hơn 2,1% so với niên vụ trước. Song
ICO cũng đồng thời giữ nguyên dự báo tiêu thụ cà
phê toàn cầu sẽ tăng 3,3%, lên mức 170,3 triệu bao.
Do đó dự báo, giá cà phê sẽ tiếp tục tăng trong
cuối năm 2022.

Trong Quý II/2022, thị trường sắt thép trên thế giới
liên tục phải chịu sức ép sau hàng loạt những thông
tin tác động tiêu cực lên giá các hợp đồng kỳ hạn.
Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), chỉ
số MXV-Index Kim loại đã giảm hơn 20% kể từ đầu
tháng 4 tới nay. Đáng chú ý, trong cùng giai đoạn
nêu trên, giá quặng sắt được liên thông với Sở Giao
dịch Singapore (SGX) cũng đã lao dốc hơn 20%,
xuống còn khoảng 110 USD/tấn.

Thị trường Việt Nam

Từ đầu tháng 5 cho đến nay, giá thép trong nước biến
động rất mạnh và hiện đã giảm lần thứ 7 liên tiếp và
đang đi ngang. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ
việc nhu cầu suy yếu, nguồn cung dồi dào với tồn
kho lớn, xuất khẩu giảm. Giá thép giảm là cơ hội để
thúc đẩy xây dựng cơ bản trở lại. Tuy nhiên, nguồn
cung quặng sắt trong nước chỉ đủ đáp ứng 30% nhu
cầu tiêu thụ cho sản xuất thép nội địa, trong khi chi
phí cho quặng sắt chiếm 20 - 30% giá vốn của thép
thành phẩm. Những biến động của giá thế giới sẽ tác
động rất nhiều tới ngành nguyên vật liệu xây dựng
trong nước và do đó, trực tiếp ảnh hưởng tới hoạt
động công nghiệp, đầu tư xây dựng.

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai
thế giới, với lượng xuất đạt 16,2 triệu bao từ đầu niên
vụ 2021-2022 đến hết tháng 5/2022, tăng mạnh 19%
so với niên vụ trước đó. Giá xuất khẩu bình quân cà
phê của Việt Nam ước đạt mức 2.251 USD/tấn, tăng
24% so với cùng kỳ năm 2021. Với kim ngạch xuất
khẩu cà phê 5 tháng đầu năm đã vượt 2 tỷ USD,
Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho
rằng ngành cà phê đang có cơ hội vượt qua con số
kỷ lục, 3,7 tỷ USD của năm 2012, để lần đầu tiên cán
mốc 4 tỷ USD trong năm nay. Tuy nhiên, xuất khẩu
cà phê của Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều
thách thức: (i) áp lực chi phí đầu vào (phân bón); (ii)
chi phí logistic để phục vụ tăng mạnh.

TÌM HIỂU VỀ VIETINBANK QUA CÁC ẤN PHẨM KHÁC

Báo cáo cập nhật kết quả
kinh doanh quý

Điểm tin báo cáo tài chính

Các thông tin được cập nhật
tại website

Định kỳ hàng quý

Định kỳ hàng quý

https://investor.vietinbank.vn

̕̕ Tìm hiểu

̕̕ Tìm hiểu

̕̕ Tìm hiểu

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ
Văn phòng Hội đồng Quản trị
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 investor@vietinbank.vn


024 3941 3622



https://investor.vietinbank.vn

Tuyên bố trách nhiệm:
Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục
đích tham khảo. VietinBank không chịu trách nhiệm
về bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng thông tin
trên đây vào hoạt động kinh doanh.

