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ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

VIETINBANK PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
Ngày 31/5/2021, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT-NHCT2.1
về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ, là cơ sở để VietinBank tiếp tục triển khai các thủ
tục liên quan nhằm hiện thực hoá việc tăng vốn điều lệ, tạo tiền đề để VietinBank tiếp tục mở
rộng hoạt động kinh doanh.

T

heo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
(ĐHĐCĐ) của VietinBank số 22/NQĐHĐCĐ ngày 23/11/2020, ĐHĐCĐ đã ủy
quyền và giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT)
VietinBank quyết định “Phương án tăng vốn
điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả
cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm
2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế,
trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm

2019” theo đúng nội dung phê duyệt của Cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền.
Trên cơ sở Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày
22/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà
nước tại VietinBank, Công văn số 3829/NHNNTTGSNH ngày 28/5/2021 của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam về việc Phương án đầu tư bổ sung
vốn Nhà nước tại VietinBank, ngày 31/5/2021,

VietinBank phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ và tích cực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để thực hiện
tăng vốn.

HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết
HĐQT số 163/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê
duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận
sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần
lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ
tức bằng tiền mặt của năm 2019. Đây là cơ sở
để VietinBank tiếp tục triển khai các thủ tục liên
quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
và ngày càng tiến gần hơn tới đích hoàn thành
việc tăng vốn điều lệ.
Vốn điều lệ được bổ sung là cơ sở quan trọng
để VietinBank tiếp tục mở rộng hoạt động
kinh doanh thông qua việc tăng giới hạn cấp
tín dụng, giới hạn đầu tư…, từ đó tăng cường
khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Đồng
thời, với dòng vốn được khơi thông, VietinBank
sẽ chủ động phát huy tối đa vị thế, tiềm năng,
nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính,
đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát
triển dịch vụ, mạng lưới, gia tăng lợi ích cổ đông
và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước.
Bên cạnh đó, việc tăng vốn điều lệ sẽ góp phần
nâng cao mức độ tín nhiệm của VietinBank theo
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đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm
quốc tế, từ đó tác động tích cực đến đánh giá
của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế về
triển vọng chung đối với Ngành Tài chính - Ngân
hàng Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam
nói chung.
VietinBank đang tích cực, khẩn trương triển khai
các thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền để thực hiện Phương án tăng vốn điều
lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
trong thời gian sớm nhất. Dự kiến, VietinBank
sẽ hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi
trả cổ tức trong quý III, quý IV/2021, tỷ lệ chi trả
cổ tức của VietinBank là 29,0695%. Sau khi hoàn
thành, vốn điều lệ của VietinBank dự kiến tăng
thêm 10.824 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ từ
37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng. Cổ phiếu
phát hành thêm sẽ được VietinBank đăng ký lưu
ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng
khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật
hiện hành
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ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

VIETINBANK TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19
COVID-19 với mức hạ lãi suất phổ biến từ 2% 2,5%/năm cho gần 7.800 khách hàng với dư nợ
đang được miễn, giảm lãi suất đạt hơn 260.000
tỷ đồng. Đồng thời VietinBank cũng thực hiện
cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ
theo Thông tư 01. Theo đó tại thời điểm cuối
tháng 5/2021, VietinBank có gần 1.000 khách
hàng đang được cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ
nguyên nhóm nợ, trong đó nhóm ngành vận
tải (đặc biệt là vận tải hàng không), dịch vụ lưu
trú và ăn uống (bao gồm cả dịch vụ du lịch, lữ
hành), dệt may, tiêu dùng, kinh doanh bất động
sản và xây dựng cơ bản là những nhóm ngành
có dư nợ đang được cơ cấu lại thời hạn trả nợ
chiếm tỷ trọng lớn nhất.

T

rước các khó khăn, thách thức
của nền kinh tế do đại dịch
COVID-19 gây ra, Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban
hành nhiều chính sách tiền tệ để hỗ
trợ các đơn vị bị ảnh hưởng tiêu cực
bởi dịch bệnh như Thông tư 01/2020/
TT-NHNN ngày 13/03/2020 về việc tổ
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ,
miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm
nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh
hưởng bởi dịch Covid – 19 (Thông tư 01)
và Thông tư 03/2021/TT-NHNN về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 01/2020/TT-NHNN. Với vai trò là một
ngân hàng thương mại Nhà nước, chủ
lực, trụ cột của nền kinh tế, đồng hành,
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Ngoài ra, VietinBank đẩy mạnh các giải pháp
thanh toán không dùng tiền mặt để giúp KH
tránh nguy cơ lây nhiễm dịch khi tập trung
giao dịch tại quầy và sử dụng phương tiện
thanh toán bằng tiền mặt. Cụ thể, VietinBank
cung cấp đa kênh giao tiếp để KH có thể thực
hiện thuận tiện, nhanh chóng các giao dịch tại
các kênh Internet Banking, eFAST, Fax, email,
We-transfer…VietinBank cũng áp dụng miễn/
giảm phí dịch vụ cho khách hàng với chính
sách ưu đãi tới 20 loại phí từ đầu năm 2021
tới nay với mục tiêu đưa VietinBank trở thành
ngân hàng giao dịch lựa chọn hàng đầu của
doanh nghiệp

hỗ trợ cho doanh nghiệp, VietinBank
đã kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp để đồng hành chia sẻ với các
doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19 như giảm lãi suất, cho vay
mới hỗ trợ khách hàng, cơ cấu lại thời
hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên
nhóm nợ theo Thông tư 01.
Tính từ thời điểm 23/01/2020 tới
cuối tháng 5/2021 VietinBank đã
cho vay mới gần 570.000 tỷ đồng
cho gần 7.200 khách hàng gặp khó
khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Đồng
thời VietinBank đã hỗ trợ hạ lãi suất,
miễn giảm phí dịch vụ để đồng hành,
chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch
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SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ

VIETINBANK LÀ “NGÂN HÀNG CUNG ỨNG SẢN PHẨM PHÁI
SINH TÀI CHÍNH TỐT NHẤT NĂM 2020 TẠI VIỆT NAM”

Với mong muốn trở thành một đối tác phát triển bền vững đối với cộng đồng doanh nghiệp
(DN), VietinBank triển khai gói ưu đãi VietinBank SME Stronger 2021 - Sung sức vươn xa nhằm
tiếp tục gia tăng những ưu đãi, sản phẩm, chương trình hữu ích đến với phân khúc khách
hàng (KH) doanh nghiệp nhỏ và vừa (KHDN NVV).

Tạp chí uy tín thế giới The
Asian Banker vừa công bố
VietinBank là “Ngân hàng
cung ứng sản phẩm phái sinh
tài chính tốt nhất năm 2020
tại Việt Nam”.

G

Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Tổng
Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kinh
doanh Vốn và Thị trường VietinBank
và đại diện lãnh đạo các phòng Kinh
doanh ngoại hối, Kinh doanh vốn nhận
giải thưởng của The Asian Banker

H

ội đồng thẩm định của
The Asian Banker đánh
giá VietinBank là một
trong những ngân hàng (NH)
lớn nhất Việt Nam, tiên phong
nghiên cứu và cung cấp các
sản phẩm tài chính trên thị
trường. Nhờ đó, VietinBank
mang đến cho doanh nghiệp
(DN) Việt Nam nhiều giải pháp
quản lý tài chính, nâng cao
năng lực, góp phần phát
triển nền kinh tế. Đồng thời,
VietinBank cũng góp phần đa
dạng hóa và phát triển các
công cụ tài chính, củng cố vị
thế của thị trường tài chính Việt
Nam trong khu vực Đông Nam
Á và hướng tới xu hướng phát
triển của thị trường tài chính
thế giới trong tương lai.
VietinBank tự hào là nhà tạo
lập thị trường tại thị trường
trong nước và là một trong
những NH dẫn đầu thị trường
giao dịch phái sinh tại Việt
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CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VIETINBANK SME STRONGER 2021
- SUNG SỨC VƯƠN XA DÀNH CHO KHDN NHỎ VÀ VỪA

Nam. Tính đến nay, trên thị
trường liên NH, VietinBank
là NH Top 1 về doanh số, thị
phần; đồng thời là NH Top 1
trên thị trường 1 về doanh số
giao dịch với khách hàng (KH)
(chiếm trên 20%). Bên cạnh
sản phẩm, dịch vụ giao ngay
truyền thống, VietinBank định
hướng đa dạng hoá danh mục
sản phẩm, dịch vụ bằng việc
đẩy mạnh cung cấp sản phẩm
phái sinh… nhằm cung cấp tới
KH công cụ phòng ngừa rủi ro
tỷ giá, mang lại lợi ích tối đa
cho KH. Đồng thời, việc chuyển
dịch mạnh mẽ các giao dịch
tại quầy sang giao dịch FX
online trên nền tảng eFAST (đối
với KHDN), iPay (đối với KH cá
nhân) đã cho thấy hiệu quả
cũng như gia tăng chất lượng
dịch vụ đến KH.
Để đạt được kết quả nổi bật
trên, VietinBank đã ứng dụng
công nghệ vào hoạt động

kinh doanh ngoại hối, nhằm
tạo điều kiện cung cấp thông
tin chính xác nhất đến KH, dễ
dàng quản lý và triển khai giao
dịch ngoại hối nhanh chóng.
VietinBank là NH Việt Nam duy
nhất tại thời điểm hiện tại sử
dụng hệ thống Core Treasury
Murex hiện đại nhất thế giới.
Đây là hệ thống tích hợp, quản
lý toàn diện hoạt động giao
dịch kinh doanh ngoại hối và
đầu tư thông suốt từ bộ phận
kinh doanh trực tiếp (Front
Office), qua bộ phận quản lý
rủi ro (Middle Office) cho đến
bộ phận hỗ trợ (Back Office)
theo luồng công việc tự động;
đồng thời cũng tích hợp toàn
bộ giao dịch vào hệ thống,
cung cấp trạng thái ngoại hối,
dòng tiền… tạo điều kiện tối đa
cho việc phân tích định hướng
kinh doanh ngoại hối

ói ưu đãi bao gồm ba
chủ điểm chính: V SME 1 cung cấp các
mức lãi suất ưu đãi, miễn phí
và các mức giảm phí hấp dẫn
thể hiện sự đồng hành của
ngân hàng với DN nâng cao
hiệu quả hoạt động, mở rộng
sản xuất kinh doanh; V - SME 2
cung cấp các ưu đãi về chính
sách cho KHDN NVV dựa trên
đặc điểm, đặc thù của ngành
nghề, lĩnh vực kinh doanh và
mối liên hệ của DN trong chuỗi
cung ứng/phân phối, mang lại
giá trị gia tăng cho KHDN NVV
căn cứ trên lợi thế của ngành
và/hoặc liên kết chuỗi hoạt
động; V- SME 3 cung cấp các
giải pháp kết nối trong nước và
quốc tế nhằm hỗ trợ KHDN NVV
tăng cơ hội kết nối bạn hàng,

hợp tác kinh doanh và mở rộng
thị trường hoạt động (dự kiến
tháng 10/2021, VietinBank phối
hợp cùng ngân hàng MUFG
Nhật Bản tổ chức sự kiện kết
nối kinh doanh dành cho các
DN Việt Nam với các đối tác
đến từ thị trường Nhật Bản,
Thái Lan, Indonesia…).
Đồng thời, thông qua gói ưu
đãi VietinBank SME Stronger
2021 KH còn nhận được nhiều
ưu đãi từ chính các công ty con,
công ty liên kết của VietinBank
giúp các KHDN NVV gia tang
những trải nghiệm tuyệt vời
cùng VietinBank. Đặc biệt,
trong năm 2021, KH đăng kí gói
eFAST tài chính (bao gồm cả
KH mới hoặc KH của VietinBank
nhưng chưa từng phát sinh
giao dịch tài chính trên eFAST)

sẽ được miễn hoàn toàn các
phí: Phí chuyển khoản VND
trong và ngoài hệ thống; phí
chi lương; phí nộp Ngân sách
Nhà nước; phí 2 thiết bị xác
thực VietinBank OTP; phí đăng
kí, duy trì VietinBank eFAST.
Với những nỗ lực không ngừng
phát triển, nâng cao dịch
vụ dành cho KHDN NVV của
VietinBank, tháng 4/2021,
The Asian Banker - Tạp chí uy
tín châu Á - Thái Bình Dương
đã trao tặng VietinBank giải
thưởng Ngân hàng SME tốt
nhất (Best SME Bank) khẳng
định uy tín, cũng như ghi nhận
tích cực về những chương
trình, sản phẩm, Gói ưu đãi
VietinBank SME Stronger… đã
mang lại cho KH
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SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ

VIETINBANK TIÊN PHONG CHỐNG LẠI VI PHẠM
DỮ LIỆU, CHỦ ĐỘNG BẢO VỆ KHÁCH HÀNG
Vi phạm dữ liệu (Data Breach) - hay còn được gọi là rò rỉ dữ liệu hoặc rò rỉ thông tin là sự truy
cập trái phép và truy xuất thông tin nhạy cảm của cá nhân, tổ chức hoặc hệ thống phần
mềm. Việc bảo vệ chống vi phạm dữ liệu, quyền riêng tư của người dùng là cuộc chiến trường
kỳ của tất các các tổ chức, doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng.

S

ự phát triển nhanh chóng
của công nghệ thông tin
tạo ra động lực để phát
triển kinh tế - xã hội, đồng
thời làm nảy sinh những nguy
cơ về lỗ hổng bảo mật, tạo
điều kiện cho tội phạm mạng
lợi dụng đánh cắp thông tin
người dùng. Trong đó, vi phạm
dữ liệu có thể làm tổn hại về tài
chính cho một tổ chức, nguy cơ
bị mất hoặc bị đánh cắp dữ
liệu làm ảnh hưởng đến lòng
tin của khách hàng cũng như
những vấn đề về điều tra pháp
lý và nỗ lực phục hồi dữ liệu. Do
đó, vấn đề về vi phạm dữ liệu
cần được các tổ chức, doanh
nghiệp quan tâm và chú trọng
trong thời đại kỷ nguyên số.
Đối với lĩnh vực tài chính - ngân
hàng, dữ liệu là tài nguyên quý
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giá và là nền tảng quan trọng
cho phát triển ngân hàng số.
Ngân hàng sử dụng dữ liệu
số để từ đó cung ứng các sản
phẩm, dịch vụ đa dạng, đổi
mới sáng tạo cho khách hàng.
Tuy nhiên với sự tinh vi ngày
càng tăng của tội phạm trên
không gian số, nguy cơ dữ liệu
ngân hàng bị xâm phạm, đánh
cắp luôn rình rập.
Tại Việt Nam, VietinBank là
ngân hàng tiên phong trong
số hoá và xây dựng hệ sinh
thái ngân hàng số. VietinBank
đang nỗ lực, chủ động áp
dụng những công cụ phân tích
dữ liệu để để tạo ra các sản
phẩm, dịch vụ mới trên nền
tảng số, gia tăng tối đa trải
nghiệm cho khách hàng. Cùng
với đó, để bảo vệ dữ liệu khách

hàng VietinBank đã đầu tư
mạnh mẽ vào công nghệ bảo
mật, xác thực. Cụ thể như: Xác
thực sinh trắc học (Biometrics
Authentication), nhận diện
khách hàng nhờ trí tuệ nhân
tạo (AI), giải pháp định danh
điện tử (eKYC), chữ ký số,
FacePay… Với sản phẩm thẻ
VietinBank áp dụng tính năng
3D Secure, công nghệ thẻ Chip
Contactless.
Việc đầu tư mạnh mẽ vào
công nghệ bảo mật của
VietinBank là vô cùng quan
trọng trong công tác quản
lý dữ liệu; tạo nền tảng cho
việc phát triển ngân hàng số,
hướng tới sự phát triển vững
mạnh, hiện đại của ngân
hàng trong tương lai

VietinBank đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu
khách hàng
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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 05/2021, 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 5 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 06/2021, 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

Trung dài 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).

• 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.

• 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;

• Chương trình ưu đãi trung dài hạn VND lãi suất cố
định 2021 với LSCV ưu đãi từ 7,8%/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.

• Chương trình ưu đãi trung dài hạn dành riêng cho
KHDN VVN 2020 với mức LSCV từ 7,5%/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 8,1%/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;
• Gói ưu đãi dành cho KHDN đầu tư ngành Logistics
quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi trong năm đầu
từ 7,3%/năm, biên độ ưu đãi các năm sau từ 2,8%/năm;
• Gói ưu đãi kinh doanh máy móc thiết bị nông nghiệp
quy mô 700 tỷ đồng, LSCV ưu đãi từ 5,2%/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
11
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CẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VIỆT NAM: NỖ LỰC DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG TRONG
LÀN SÓNG COVID-19 MỚI
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp kể từ đầu tháng 5/2021 với hàng loạt ổ
dịch lớn được phát hiện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Việt Nam đã có những nỗ lực nhằm duy
trì hoạt động kinh tế bình thường trong làn sóng dịch mới và ghi nhận một số điểm tích cực trong
kinh tế vĩ mô tháng vừa qua. Giá trị xuất khẩu tháng 5 ước tính ở mức 26 tỷ USD, tăng khoảng 35%
so với cùng kỳ năm trước. Giá trị nhập khẩu ước tính tăng mạnh khoảng 56% so với cùng kỳ. Hoạt
động nhập khẩu tăng trưởng mạnh dẫn đến mức nhập siêu lũy kế ước tính khoảng 370 triệu USD.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước và cao hơn khoảng 2,9% so với cùng kỳ
năm trước. Lạm phát vẫn đang trong tầm kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng tăng
1,29%, lạm phát cơ bản tăng 0,82% so với cùng kỳ năm trước. Dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì
ổn định với vốn đầu tư thực hiện lũy kế đạt 7,15 tỷ USD, tăng 6,7% yoy.
Mặc dù vậy, làn sóng dịch bệnh mới đã có những ảnh hưởng tức thời đến nền kinh tế. Sức tiêu dùng
giảm sút do tác động sụt giảm thu nhập và biện pháp hạn chế phòng dịch. Tổng mức bán lẻ hàng
hóa tháng 5 giảm 3,1% so với tháng trước và giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh tác động
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mạnh đến các tỉnh tập trung hoạt động công nghiệp, làm gia tăng thất nghiệp và đình trệ
sản xuất tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, xu hướng tăng giá đầu vào của các hàng
hóa cơ bản và dịch vụ công nghiệp vẫn là một rủi ro cho ngành sản xuất trong nước: giá
dầu Brent hiện neo ở mức cao ~ 70 USD/ thùng, giá nhiều kim loại như đồng, thép… liên
tục lập đỉnh và đã tăng ít nhất gấp đôi trong vòng 1 năm qua, chỉ số giá vận tải biển cũng
đạt mức cao kỷ lục trong gần 10 năm. Tuy nhiên, việc kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ và đẩy
mạnh việc tiêm vaccine trong thời gian tới được kỳ vọng là chìa khóa quan trọng để Việt
Nam duy trì tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế so với khu vực.
Song song với hoạt động đầu tư công tăng mạnh để trợ lực nền kinh tế, tháng vừa qua,
Kho bạc Nhà nước đã tăng cường huy động vốn trái phiếu với giá trị 29.533 tỷ VND, tăng
12% so với tháng trước. Lãi suất trúng thầu sơ cấp kỳ hạn 5-15 năm tăng 5 – 6 điểm phần
trăm so với tháng trước, kết thúc tháng 5 lợi suất thị trường các kỳ hạn này giảm từ 4-10
điểm phần trăm. Trong khi đó, lãi suất thị trường liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn (< 3M)
tăng khoảng 30 – 50 điểm phần trăm, thanh khoản ngắn hạn chịu áp lực trong bối cảnh
tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với tăng trưởng huy động vốn. Trên thị trường
ngoại hối, tỷ giá USD/VND giao dịch ổn định quanh mức 23.040 – 23.070, tiếp tục xu hướng
giảm nhẹ từ đầu tháng 4 do đà giảm của đồng USD trên thị trường thế giới
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DIỄN BIẾN MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ
ĐÁNG CHÚ Ý:

Thủy sản: Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng ấn tượng trên nhiều thị trường
Nhờ tăng trưởng gần 17% trong tháng 3 với trên 735 triệu USD, kim ngạch xuất
khẩu thủy sản của cả nước trong quý I/2021 đạt 1,7 tỷ USD, tăng gần 7% so với
cùng kỳ năm trước. Dự báo xuất khẩu thủy sản trong quý II sẽ tiếp đà tăng
trưởng 10%, đạt khoảng 2,1 tỷ USD. Trong đó, mặt hàng tôm tiếp tục tăng trưởng
khả quan 10% đạt 980 triệu USD. Thị trường Mỹ sẽ tiếp tục là điểm sáng cho thủy
sản Việt Nam, với dự đoán nhu cầu gia tăng về cả tôm, cá tra, cá ngừ và các
hải sản khác. Với thị trường EU, trong quý II và những tháng tiếp theo nữa, xuất
khẩu tôm sang EU được dự báo là chỉ phục hồi nhẹ, chủ yếu ở các thị trường Tây
Ban Nha, Hà Lan, Italy. Thị trường Trung Quốc siết chặt các biện pháp kiểm soát
virus corona từ những tháng cuối năm 2020 đến nay làm ảnh hưởng đến hoạt
động nhập khẩu thủy sản từ các nước trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, thống
kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn tăng đáng kể, vì thực
tế, việc kiểm soát COVID-19, đặc biệt trong thương mại biên giới của Việt Nam
và các nước láng giềng cũng là một nguyên nhân góp phần tăng kim ngạch
xuất khẩu chính ngạch sang một số nước giáp với Việt Nam như Trung Quốc,
Campuchia, Thái Lan. Xu hướng này sẽ tiếp tục ít nhất là trong quý II/2021.

Điện: Đề án Quy hoạch Điện VIII sẽ được trình lại vào tháng 6/2021, cắt giảm gần
1,7 tỷ kWh điện năng lượng tái tạo trong năm 2021

Sắt thép: Chu kỳ tăng giá của quặng sắt có thể sớm kết thúc
Từ đầu năm 2021 đến nay, giá sắt thép tăng mạnh. Tuy nhiên, so với thời điểm
giá quặng sắt đạt mức kỷ lục 224 USD/tấn vào ngày 16/5/2021 thì đến ngày
25/5/2021 giá thép đã giảm 9% xuống còn 204 USD/tấn. Nhiều dự báo cho
rằng giá thép Trung Quốc sắp đạt đỉnh, và đến gần cuối năm sẽ hạ nhiệt.
Trong dự báo triển vọng ngắn hạn năm 2021 – 2022, Hiệp hội Thép thế giới
(WSA) cho biết nhu cầu thép sẽ tăng 5,8% trong năm nay lên 1.874 triệu tấn
sau sự sụt giảm nhẹ của năm ngoái. Năm 2022, nhu cầu thép có thể tăng
2,7% lên 1.924,6 triệu tấn. Theo WSA, ngành xây dựng toàn cầu vào năm 2022
sẽ quay lại mốc sản xuất của năm 2019, tương tự là ngành sản xuất ô tô. Tuy
nhiên, WSA dự báo nhu cầu thép trong năm tới sẽ xuống dưới mức năm 2019.
Đây là cơ sở để các nhà phân tích cho rằng sớm hay muộn, giá quặng sắt sẽ
phải chịu áp lực giảm giá trong thời gian tới.
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Đề án Quy hoạch Điện VIII chưa được Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua
trong cuối tháng 3 đầu tháng 4/2021 như kỳ vọng. Những lo ngại đến từ việc Đề
án không đưa ra được đánh giá về nguồn năng lượng sơ cấp, tỷ trọng nguồn năng
lượng sơ cấp trong nước và nhập khẩu cho sản xuất điện để đảm bảo an ninh
năng lượng quốc gia. Cũng bởi đưa vào nguồn năng lượng tái tạo quá lớn nên
khối lượng đầu tư lưới điện truyền tải tương ứng trong Đề án cũng trở nên rất lớn
do được thiết kế đồng bộ với nguồn điện tiềm năng. Điều này có thể dẫn tới tình
huống, khi các dự án nguồn “tiềm năng” không được triển khai nhưng các công
trình lưới điện liên quan đã được đầu tư và ngược lại, gây ra sự lãng phí lớn. Trong
khi đó, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, để đảm bảo vận
hành an toàn hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nguồn cung năng lượng tái
tạo lớn, trong khi nhu cầu tiêu dùng điện thấp, việc huy động nguồn được thực
hiện theo thứ tự ưu tiên các nhà máy điện đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật (điện
áp, ổn định, quán tính, dự phòng điều tần, công suất cao điểm) rồi đến các nguồn
năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời, sinh khối, thủy điện nhỏ và vừa, thủy điện lớn
đang xả), sau đó đến các nguồn điện còn lại. Do vậy, trong 4 tháng đầu năm nay,
A0 đã buộc phải cắt giảm gần 470 triệu kWh điện năng lượng tái tạo bao gồm cả
điện gió và điện mặt trời, và dự kiến cả năm 2021 sẽ cắt giảm tổng cộng 1,7 tỷ kWh
điện năng lượng tái tạo
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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.
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