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ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

VIETINBANK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Sáng ngày 16/4/2021 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã
khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021. ĐHĐCĐ đã thông qua các mục
tiêu cơ bản, nội dung quan trọng; từ đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho VietinBank
trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

VIETINBANK: ĐỊNH HƯỚNG CHUNG
VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN
Bên lề cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021, ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch
HĐQT VietinBank đã có bài trả lời phòng vấn báo chí chia sẻ về định hướng hoạt động tín dụng,
quá trình tăng vốn và một số vấn đề của ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VietinBank năm 2021 thành công tốt đẹp

Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu khai mạc
tại Đại hội

N

ăm 2020, kết quả kinh doanh của
VietinBank có sự phát triển mạnh mẽ,
cải thiện cơ bản về chất, hiệu quả kinh
doanh được nâng cao, cơ cấu thu nhập, cơ
cấu khách hàng chuyển dịch theo hướng tích
cực. Lợi nhuận hợp nhất năm đạt mức 17.085 tỷ
đồng. Chất lượng tài sản được nâng cao, tỷ lệ
nợ xấu ở mức 0,94%. Tỷ lệ chi phí hoạt động so
với tổng thu nhập hoạt động được kiểm soát ở
mức 35,5%.
Tại Đại hội, sau phần trình bày về các tờ trình
ĐHĐCĐ, Ban Lãnh đạo VietinBank đã trả lời các
câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các
vấn đề được cổ đông quan tâm; đồng thời giải
đáp thắc mắc, cung cấp đầy đủ thông tin, kế
hoạch của VietinBank trong thời gian tới.
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ĐHĐCĐ VietinBank đã nhất trí thông qua các
báo cáo, tờ trình quan trọng như: Báo cáo của
HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định
hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo của Ban
Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh
năm 2020, định hướng và kế hoạch năm 2021;
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm
2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình thông qua
phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ
trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020; Tờ
trình về việc sửa đổi bổ sung các quy định quản
trị của VietinBank và các tờ trình khác về công
tác nhân sự.
Với sự đồng thuận và nhất trí cao, ĐHĐCĐ
thường niên 2021 của VietinBank đã diễn ra
thành công tốt đẹp

PV: Vừa qua, Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam (NHNN) chỉ
đạo kiểm soát tín dụng vào
chứng khoán, bất động sản.
VietinBank thực hiện việc giải
ngân các nhóm này và định
hướng chung như thế nào?
Ông Lê Đức Thọ: Với định vị
thương hiệu là NHTM Quốc gia,
trong hoạt động tín dụng của
mình, VietinBank sẽ cung ứng
vốn phù hợp với nhu cầu từng
ngành và từng địa phương,
người dân, hướng dòng vốn
vào các lĩnh vực thiết yếu. Với
bất động sản, chứng khoán,
VietinBank có chính sách để
đáp ứng nhu cầu chính đáng
nhưng đồng thời cũng thực hiện
quản trị rủi ro chặt để dòng vốn
đi vào phục vụ đời sống, xã hội
mà vẫn bảo đảm ổn định kinh
tế vĩ mô. Tỷ trọng cho vay bất
động sản của VietinBank dưới
5%, chủ yếu là cho vay mua nhà
ở, không cho vay đầu tư.

Về
định
hướng
chung,
VietinBank duy trì mặt bằng
lãi suất cho vay ở vùng thấp
nhất trên thị trường, phí dịch
vụ cũng thấp nhất để doanh
nghiệp, người dân có thể tiếp
cận các dịch vụ tài chính; từ đó
phục vụ nhu cầu vốn của nền
kinh tế. Với vai trò là NHTM lớn,
VietinBank sẽ chú trọng về tỷ
trọng cho vay, cơ chế tín dụng
để cân đối chung giữa mục
tiêu vĩ mô và kế hoạch riêng
của Ngân hàng.
PV: Một trong những vấn đề
được quan tâm của VietinBank
là triển khai tăng vốn từ lợi
nhuận để lại, tiến độ của quá
trình ra sao?
Ông Lê Đức Thọ: Hiện nay,
phương án tăng vốn của
VietinBank đã được trình lên
Chính phủ và đợi phê duyệt.
Sau khi Chính phủ đồng ý,
chúng tôi sẽ triển khai ngay

các thủ tục tăng vốn điều lệ
nhằm đảm bảo các hệ số an
toàn vốn, nâng cao chất lượng
tài chính và tuân thủ quy định
của NHNN. Việc tăng vốn vẫn
đang được thực hiện theo
đúng quy trình và VietinBank
sẽ sớm có thể triển khai trong
thời gian tới.
PV: IFC (International Finance
Corporation) đang thoái vốn
tại VietinBank, ngân hàng có ý
định tìm kiểm nhà đầu tư mới
không?
Ông Lê Đức Thọ: Việc IFC
thoái vốn hoàn toàn là yếu tố
mang tính thị trường. Lượng cổ
phiếu IFC bán ra đều được thị
trường hấp thụ. Với VietinBank,
cổ đông chiến lược vẫn là The
Bank of Tokyo - Misubishi UFJ
(MUFG), ngân hàng chưa có kế
hoạch chào bán, tìm kiếm nhà
đầu tư mới
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VIETINBANK VÀ NOVALAND HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC
Sáng ngày 9/4/2021 tại TP. HCM, VietinBank và Tập đoàn Novaland (Novaland) đã tổ chức
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược. Lễ ký kết giữa VietinBank và Novaland sẽ góp phần
hiện thực hóa và nâng tầm mối quan hệ hợp tác song phương đã được xác lập trong nhiều
năm qua, đồng thời mở ra chặng đường mới cho quá trình hợp tác giữa hai bên.

VIETINBANK VÀ SOVICO GROUP KÝ THỎA THUẬN
HỢP TÁC TOÀN DIỆN
Chiều ngày 14/4/2021 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa
VietinBank và Sovico Group.

Đại diện VietinBank và Tập đoàn Novaland ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược

H

ợp tác chiến lược lần
này giữa VietinBank và
Novaland nhằm đáp
ứng nhu cầu về vốn đối với
khách hàng có nhu cầu vay
mua nhà tại các dự án do Tập
đoàn Novaland đầu tư và phát
triển, các công ty thành viên
của Novaland và các nhà thầu.
Theo thỏa thuận, VietinBank
cũng sẽ cung cấp các gói tài
trợ tài chính ưu việt cho khách
hàng của Novaland; hợp tác
xây dựng các chính sách ưu
đãi gói tín dụng cho nhân viên
và khách hàng VietinBank giao
dịch tại Novaland và ngược lại.
Thỏa thuận được ký kết nhằm
tăng cường phối hợp ở mức
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độ cao hơn giữa hai đơn vị,
được thực hiện thông qua các
hoạt động hợp tác về dịch vụ
tài chính, ngân hàng, công
nghệ, truyền thông quảng
bá thương hiệu, liên doanh,
liên kết, hỗ trợ nhau mở rộng
và phát triển hoạt động kinh
doanh. VietinBank sẽ cung cấp
đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ,
đáp ứng các nhu cầu về vay
vốn lưu động, vay vốn trung
dài hạn, bảo lãnh vay vốn cho
các nhà thầu của Novaland,
bao thanh toán, thanh toán
quốc tế. Đồng thời, VietinBank
cũng cung cấp các gói dịch
vụ, thanh toán, phát hành
thẻ, chuyển tiền trong nước và
quốc tế cho Novaland và các

đơn vị thành viên… với chính
sách tín dụng, giá, phí cạnh
tranh. Ngược lại, VietinBank và
các thành viên cũng sẽ được
nhận ưu tiên sử dụng các dịch
vụ tiện ích trong hệ sinh thái
của Tập đoàn Novaland như:
Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng,
chăm sóc sức khỏe, giáo dục,
vui chơi giải trí…
Các chương trình hành động,
kế hoạch cụ thể sẽ được hai
đơn vị triển khai phù hợp với
từng mục tiêu cho mỗi giai
đoạn, thông qua việc ký kết
các thỏa thuận và hợp đồng
riêng biệt trong thời gian tới

Ông Trần Minh Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank cùng Lãnh đạo Sovico Group và Lãnh
đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn Sovico Group ký thỏa thuận hợp tác

S

ovico Group là tập đoàn kinh tế đa ngành
hàng đầu đóng góp tích cực cho sự lớn
mạnh của kinh tế tư nhân góp phần tạo
nên hình ảnh một đất nước hội nhập, tự cường,
đổi mới và phát triển.
Nhằm tăng cường sự hợp tác, VietinBank và
Sovico Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác
toàn diện. Đây là cột mốc đánh dấu sự hợp tác
bền chặt nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng
hiện có của mỗi bên. Với sự đồng hành hợp tác
chiến lược, toàn diện, lâu dài của VietinBank,
quy mô và các lĩnh vực hoạt động của Sovico

Group sẽ ngày càng phát triển và tạo dựng
được ấn tượng tốt đối với khách hàng trong và
ngoài nước và vươn ra quốc tế.
VietinBank tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác
toàn diện, chiến lược lâu dài giữa hai bên sẽ
mang lại giá trị gia tăng ngày càng lớn cho cả
hai bên. Hơn thế nữa, việc ký kết thỏa thuận hợp
tác này không chỉ góp phần phát triển doanh
nghiệp mỗi bên mà còn góp phần vào sự phát
triển kinh tế đất nước
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VIETINBANK XUẤT SẮC GIÀNH 3 GIẢI THƯỞNG
TẠI SAO KHUÊ NĂM 2021
Sáng ngày 24/4/2021, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin (CNTT) Việt Nam
(VINASA) chính thức công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2021. 03 sản phẩm, dịch vụ ngân
hàng (NH) của VietinBank gồm: Ứng dụng Ngân hàng số VietinBank iPay Mobile (iPay Mobile),
Dịch vụ Ngân hàng điện tử dành cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) - VietinBank eFAST
(VietinBank eFAST) và Dịch vụ kết nối ERP dành cho KHDN - VietinBank ERP-Connect (Dịch vụ
kết nối ERP) đã đạt Giải thưởng Sao Khuê 2021. Trong đó, VietinBank iPay Mobile tiếp tục lọt
vào Top 10 Sao Khuê 2 năm liên tiếp.

VietinBank iPay Mobile
Đón đầu làn sóng chuyển đổi số và
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
đang diễn ra tại các NH, VietinBank đã
đầu tư mạnh mẽ vào phát triển ứng
dụng ngân hàng (NH) số và cho ra mắt
VietinBank iPay Mobile, một ứng dụng
NH số đột phá về dịch vụ lẫn thiết kế,
đứng đầu về tốc độ và an toàn bảo
mật, mang đến cho người dùng những
trải nghiệm trọn vẹn khi giao dịch trên
di động.

Ông Đàm Hồng Tiến - Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank
nhận Giải thưởng Sao Khuê dành cho VietinBank iPay
Mobile – sản phẩm lọt vào Top 10 Sao Khuê 2 năm liên tiếp
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iPay Mobile sở hữu các tính năng đáp
ứng tối đa nhu cầu giao dịch của
khách hàng từ quản lý tài khoản thanh
toán, tài khoản thẻ tín dụng, truy vấn
số dư, chuyển tiền, thanh toán hóa
đơn, trả nợ vay, gửi tiết kiệm đến các
tính năng vượt trội như: Thanh toán
dùng QRPay, rút tiền tại các ATM mà
không cần mang thẻ vật lý, mua sắm
trực tuyến, đặt vé máy bay, vé xem
phim, thanh toán hóa đơn, mua sắm
bằng thẻ tín dụng cùng hàng trăm các
tiện ích khác.

VietinBank eFAST
Đối với ứng dụng VietinBank eFAST - kênh
phân phối dịch vụ NH cho phép KHDN thực
hiện các giao dịch NH qua Internet trên một
website bảo mật được duy trì bởi VietinBank,
đây là lần thứ 3 VietinBank eFAST đạt Giải
thưởng Sao Khuê.
VietinBank eFAST được xây dựng để trở
thành “trợ lý ảo” thấu hiểu từng nhu cầu
giao dịch nhằm mang tới những trải nghiệm
hoàn hảo cho mỗi KHDN. Cụ thể, VietinBank
eFAST được thiết kế với đầy đủ các chức
năng giao dịch tại quầy như: Vấn tin, chuyển
tiền, thanh toán, tín dụng, tiền gửi, nộp Ngân
sách Nhà nước (NSNN), thanh toán hóa đơn…
Đồng thời, VietinBank còn không ngừng đầu
tư, nâng cấp, bổ sung các tính năng mới
trên VietinBank eFAST nhằm tối ưu hóa trải
nghiệm của KH khi sử dụng dịch vụ. Đến nay,
đã có khoảng hơn 80.000 KH đang sử dụng
và hơn 18.000 lượt tải VietinBank eFAST trên
ứng dụng dịch vụ.

Ông Lê Duy Hải - Giám đốc Khối KHDN VietinBank nhận
Giải thưởng Sao Khuê với 2 SPDV gồm:
VietinBank eFAST và Dịch vụ kết nối ERP dành cho KHDN

Dịch vụ kết nối ERP
Một “tân binh” nữa của VietinBank đã xuất
sắc góp mặt trong hạng mục Giải thưởng
Sao Khuê 2021 đó là Dịch vụ kết nối ERP dành
cho KHDN. Dịch vụ này cho phép KH thao tác
trực tiếp trên phần mềm kế toán/hệ thống
ERP của đơn vị để thực hiện các nghiệp vụ NH
mà không cần qua NH hay sử dụng hệ thống
Internet Banking của NH.
Các SPDV cung cấp qua kênh Dịch vụ kết nối
ERP của VietinBank rất đa dạng: Vấn tin số dư
tài khoản; sao kê lịch sử giao dịch; chuyển tiền
theo file; chuyển khoản trong/ngoài hệ thống;
chuyển tiền nhanh 24/7; Nộp NSNN theo file;
chi lương; báo cáo thống kê giao dịch; báo
cáo chuyên thu…
Đến nay, Dịch vụ kết nối ERP đã có được số lượng
KH kết nối tăng trưởng mạnh mẽ (tăng hơn 5 lần
số lượng KH kết nối trực tiếp; tăng gần 3 lần số
lượng KH qua đơn vị liên kết) trong năm 2020.
Những giải thưởng đạt được tại Sao Khuê 2021
chính là sự ghi nhận đồng thời là động lực để
VietinBank tiếp tục sáng tạo hơn nữa, xứng
đáng với với vị thế là NH thương mại hàng đầu,
chủ lực, trụ cột của ngành NH. Trong thời gian
tới, VietinBank sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển
các SPDV nhằm đáp ứng phù hợp với công
cuộc chuyển đổi số và xây dựng cuộc sống số
tiện ích, hiện đại, toàn diện tại Việt Nam
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DÒNG THẺ NỘI ĐỊA ĐẶC BIỆT LẦN ĐẦU TIÊN
CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM
Chiều ngày 13/4/2021 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã ký kết hợp tác phát
hành dòng thẻ 2Card - Dòng thẻ nội địa đặc biệt lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

L

à đơn vị tiên phong phát triển công nghệ
ngân hàng hiện đại, đồng bộ, cung cấp
đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thẻ theo
chuẩn mực quốc tế, VietinBank đã phối hợp
cùng NAPAS ra mắt dòng thẻ mang tên 2Card
lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam. Đây là loại
thẻ 2 trong 1 hạng cao cấp nhưng VietinBank
lại dành cho tất cả mọi người với mong muốn
mang đến cho khách hàng những trải nghiệm
hoàn toàn mới và khác biệt.
Theo nội dung hợp tác, VietinBank và NAPAS sẽ
cùng phát triển, triển khai và truyền thông cho
dòng thẻ 2Card, gồm: Thẻ Tín dụng Nội địa và
thẻ Ghi nợ Nội địa tích hợp trên cùng một chiếc
thẻ vật lý. Điều này giúp khách hàng đơn giản
hóa thủ tục, quy trình phát hành thẻ; đồng thời
đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu, mua sắm, rút tiền
mặt, tích lũy điểm thưởng và tăng tính tiện lợi và
an toàn với mức phí cạnh tranh nhất.

Thẻ 2Card được thiết kế dạng họa tiết 3D mang
phong cách trẻ trung hiện đại, màu sắc bắt mắt
với những ô vuông tượng trưng cho những cánh
cổng không gian dẫn khách hàng đến những
trải nghiệm mới, những lựa chọn thanh toán
khác nhau. Mặt khác, việc phân biệt màu sắc ở
2 đầu thẻ và ở giữa thẻ vừa đảm bảo tính thẩm
mỹ vừa đảm bảo việc dễ dàng phân biệt loại
thẻ trong quá trình khách hàng sử dụng.
Việc ký kết hợp tác giữa VietinBank và NAPAS
tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác bền
vững, chặt chẽ giữa 2 bên. Với sự xuất hiện của
dòng thẻ nội địa đặc biệt lần đầu tiên có mặt
tại Việt Nam - 2Card, VietinBank và NAPAS cùng
khẳng định chiến lược phát triển lấy khách hàng
là trung tâm, tạo sự gắn kết giữa người mua
hàng, doanh nghiệp và các ngân hàng bằng
các sản phẩm thanh toán sáng tạo, đáng tin
cậy, thuận tiện trong cuộc sống hằng ngày

Thẻ 2Card được thiết kế dạng họa tiết 3D
mang phong cách trẻ trung hiện đại
Đại diện VietinBank và NAPAS giới thiệu phôi mẫu thẻ 2Card
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CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT

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)
Trong tháng 04/2021, LSHĐ niêm yết của VietinBank, BIDV và Agribank tiếp tục duy trì mặt bằng
từ tháng 12/2020, mức niêm yết cao nhất là 5,6%/năm. Trong khi đó Vietcombank niêm yết LSHĐ ở
mức thấp hơn ba ngân hàng quốc doanh còn lại từ 0,1-0,2%/năm.
Đối với nhóm các NHTMCP ngoài quốc doanh, mức độ phân hóa dải lãi suất trong nhóm này vẫn
tiếp tục duy trì khá lớn như 4 tháng gần đây. Riêng kỳ hạn 6 tháng, để LSHĐ không chênh quá nhiều
so với kỳ hạn 12 tháng thì khối NHTMCP áp dụng mức LSHĐ cho kỳ hạn này cao hơn 0,5-2,0%/năm
so với các NHTM Nhà nước.
Tháng 05/2021, 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.

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 5,9%/năm;
đối với USD từ 2,7%/năm (tùy theo khách
hàng và thời hạn vay).
• Gói tín dụng thúc đẩy tăng trưởng dư
nợ, hỗ trợ chi nhánh cạnh tranh trong
Quý II/2021 quy mô 60.000 tỷ đồng và
600 triệu USD: LSCV ưu đãi từ 4,0%/năm
với VND và từ 2,0%/năm với USD;

Trung dài hạn

• Chương trình ưu đãi cho vay tái tài trợ dự án
năng lượng tái tạo đã vận hành thương mại:
LSCV trong năm đầu áp dụng theo chương trình
ưu đãi của VietinBank đối với khách hàng đủ
điều kiện tham gia, biên độ ưu đãi các năm sau
từ 2,8%/năm.
• Chương trình ưu đãi trung dài hạn VND lãi suất
cố định 2021 với LSCV ưu đãi từ 7,8%/năm.
• Chương trình ưu đãi trung dài hạn dành riêng
cho KHDN VVN 2020 với mức LSCV từ 7,5%/năm;

Chính sách hỗ trợ KHDN bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19 (hiệu lực đến 30/06/2021)
• Chính sách hỗ trợ về LSCV ngắn hạn và
trung dài hạn
• Chính sách ưu đãi phí Thanh toán quốc
tế & Tài trợ thương mại và phí dịch vụ
VietinBank eFAST- gói tài chính.

• 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 8,1%/năm và biên độ ưu đãi các năm sau
từ 3,2%/năm;
• 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 8,1%/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 với LSCV chỉ từ 5,3%/năm với ngắn hạn và 7,0%/năm với
trung dài hạn (tùy theo thời gian ưu đãi và thời hạn vay).
• Chính sách hỗ trợ giảm LSCV cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
(hiệu lực đến 30/06/2021):
- Chính sách hỗ trợ về LSCV trung dài hạn.
- 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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CẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

VIỆT NAM ĐÓN NHẬN TÍN HIỆU VĨ MÔ TÍCH CỰC
ĐI KÈM NHỮNG THÁCH THỨC MỚI DO COVID-19

K

inh tế Việt Nam trải qua 4 tháng đầu năm 2021 với nhiều tín hiệu tích cực, bên cạnh đó là nhiều
thách thức đặt ra cả trong ngắn hạn và dài hạn. Trong tháng 4, Bộ Tài chính Mỹ gỡ bỏ đánh
giá thao túng tiền tệ đối với Việt Nam trong một báo cáo trình lên Quốc hội Mỹ. Mặc dù tiếp
tục ở trong danh sách theo dõi ở các kỳ đánh giá tiếp theo, đây vẫn là thông tin tích cực đối với
Việt Nam, nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài được giảm
nhẹ. Tín dụng tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tính đến ngày 16/04/2021, tăng trưởng tín dụng so với
cuối năm 2020 đạt 3,34%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ (0,78%) và vẫn trong đà tăng 8 – 12% theo
kế hoạch năm nay của Ngân hàng Nhà nước.
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Bên cạnh những tín hiệu tích cực về mặt vĩ mô, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách
thức mới do dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Các quốc gia gần Việt Nam như
Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan đang có đợt bùng phát mạnh, nguy cơ xảy ra dịch bệnh ở
Việt Nam vì vậy cũng tăng cao, trong khi tiến trình tiếp cận vaccine còn tương đối chậm.
Dòng chảy vốn đi vào các kênh đầu tư rủi ro như chứng khoán, bất động sản đang trở
thành vấn đề quan trọng cần kiểm soát trong bối cảnh nhu cầu đầu tư sản xuất giảm
sút do dịch COVID-19 và sự tăng giá mạnh của các tài sản rủi ro. Về trung dài hạn, lạm
phát là một nguy cơ tiềm tàng. Chính phủ đề ra mục tiêu lạm phát bình quân 4% trong
năm 2021, tuy nhiên trong bối cảnh giá nguyên liệu thô và nhiên liệu có xu hướng tăng
mạnh trên thị trường toàn cầu có thể gây áp lực lạm phát trong nước, mục tiêu này có
thể sẽ gặp thách thức.
Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất từ cuối tháng 4 tăng trở lại do nhu cầu thanh toán
VND tăng cao dịp cận lễ 30/04, lãi suất các kỳ hạn ngắn đã tăng khoảng 20 -70 bps so
với đầu tháng, đặc biệt là ở các kỳ hạn ngắn như qua đêm (ON), 1W, 2W. Cùng với đó, tỷ
giá USD/VND giao ngay cũng giảm khoảng 30 điểm so với cuối tháng 3, hiện giao dịch ở
quanh mức 23.050
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CẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

DIỄN BIẾN MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ
THÁNG 4/2021
Sắt thép: Nhu cầu cao khiến giá thép tăng liên tục
Giá thép đang tăng mạnh ở khắp các thị trường, từ châu Á tới Bắc Mỹ, giá quặng
sắt cũng tăng không ngừng và đang tiến tới mốc kỷ lục. Nguyên nhân đều do cầu
vượt quá cung trong bối cảnh thị trường tự tin vào đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.
Cụ thể, tại thị trường Bắc Mỹ, giá thép cuộn cán nóng tăng gấp 3 lần từ mức đáy
được ghi nhận khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Tại châu Âu, giá cũng đang tăng
mạnh. Còn tại Trung Quốc, giá thép ở mức cao nhất kể từ năm 2008 do nhu cầu lớn
trong suốt một năm trở lại đây. Theo Hiệp hội Thép Thế giới, dự báo nhu cầu tiêu
thụ thép của thế giới sẽ tăng 5,8% trong năm nay, lên cao hơn thời điểm trước khi
đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong đó, nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc, hiện chiếm
khoảng một nửa thế giới, sẽ tiếp tục tăng. Trong nước, việc giá thép tăng cao, cộng
với nhu cầu lớn của thị trường đã mang lại lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp thép
trong quý 1/2021, trong đó có nhiều thương hiệu lớn như Tập đoàn Hoà Phát, Tập
đoàn Hoa Sen, Thép Tiến Lên, Thép Nam Kim...

Lúa gạo: Khối lượng xuất khẩu gạo sụt giảm mạnh
trong quý I
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết
thúc quý I năm nay ngành hàng lúa gạo của Việt Nam
ghi nhận kết quả xuất khẩu gạo khá ảm đạm khi khối
lượng xuất khẩu chỉ đạt 1,1 triệu tấn, giảm mạnh 30,4%
so với cùng kỳ và giá trị đạt 606 triệu USD, giảm 17,4%.
Nguyên nhân được cho là do những khó khăn trong
việc tìm kiếm container đóng hàng đi EU và cước phí
container tăng cao, dẫn tới sản lượng gạo xuất khẩu
giảm mạnh bởi đối tác tìm đến các nhà xuất khẩu có
vị trí vận chuyển thuận lợi hơn (Ấn Độ) nhằm tránh việc
giao hàng với thời gian quá dài. Căng thẳng cước tàu
biển, container, lại thêm các đối thủ xuất khẩu như Thái
Lan và Ấn Độ gần đây liên tục điều chỉnh giảm giá gạo
xuất khẩu đã buộc các nhà xuất khẩu gạo Việt kể từ
cuối quý I/2021 tới nay điều chỉnh giảm giá gạo mạnh.
Bên cạnh đó, việc giá xuất khẩu liên tục giảm sâu cũng
gây áp lực lên thị trường lúa gạo trong nước. Tuy nhiên,
với những biến động lớn do làn sóng Covid-19 bùng
phát mạnh mẽ tại Ấn Độ nửa cuối tháng 4/2021, dự
kiến áp lực xuất khẩu đối với gạo Việt Nam sẽ bớt căng
thẳng hơn trong ngắn hạn.

Dầu khí: Giá dầu liên tục tăng do triển vọng nhu cầu tươi sáng
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng lên do những dữ liệu kinh tế tích cực đến từ Mỹ và cả Cơ quan Năng
lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đều dự báo nhu cầu dầu sẽ
tăng khi các nền kinh tế bắt đầu hồi phục sau đại dịch Covid-19. Là nước sản xuất và xuất khẩu
dầu thô, nhu cầu dầu tăng trong thời gian tới sẽ giúp xuất khẩu dầu của Việt Nam tăng lên. Theo
xu hướng chung của thế giới, sản lượng khai thác dầu thô trong nước hai tháng đầu năm đạt 1,51
triệu tấn, tăng 112,6% so với kế hoạch là 1,34 triệu tấn, nhưng thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo kế hoạch, sản lượng khai thác dầu thô trong nước năm 2021 là 7,99 triệu tấn, thấp hơn so với
kế hoạch năm 2020 (8,83 triệu tấn). Trong thời gian tới, một loạt mỏ dầu mới như Đại Hùng, Sư Tử
Trắng có một số lô chuẩn bị đưa vào khai thác, cộng với nhu cầu dầu thế giới tăng lên sẽ giúp sản
lượng tăng trở lại
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BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ
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.

Bộ phận Quan hệ Nhà ầu tư - Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ
Văn phòng Hội ồng Quản trị
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
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