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VIETINBANK TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ
KINH DOANH NĂM 2021
Năm 2021 là năm đầu tiên VietinBank thực hiện Kế hoạch Kinh doanh trung hạn 2021 - 2023 nằm
trong Chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Tầm nhìn đến năm 2045; là năm
đầu tiên VietinBank áp dụng toàn diện chuẩn mực Basel II; từ đó đặt ra những yêu cầu rất mới
và rất cao về tiêu chuẩn và kết quả trong hoạt động của VietinBank. Trong bối cảnh kinh tế thế
giới cũng như trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức
tạp, khó lường; toàn hệ thống VietinBank sẽ tiếp tục tập trung cao độ, tranh thủ thời cơ, vượt
qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện có kết quả 9 nội dung trọng tâm như sau:

VIETINBANK TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
VÀO NGÀY 16/04/2021
Những nội dung đưa ra tại ĐHĐCĐ lần này bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020
và định hướng năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, sửa đổi bổ sung Điều lệ
VietinBank…

7.

Tiếp tục phát triển hệ
thống công nghệ ngân
hàng vững mạnh, thúc đẩy quá
trình số hóa và chuyển đổi số
mạnh mẽ trong toàn hệ thống
VietinBank, góp phần tạo nền
tảng để VietinBank phát triển
nhanh và bền vững.

8.
Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu tại cầu truyền hình
trực tuyến Chúc mừng năm mới - Xuân Tân Sửu 2021

1.

Triển khai tích cực, khẩn
trương các chương trình
hành động, các kế hoạch hành
động bám sát các mục tiêu
trong Chiến lược phát triển
VietinBank giai đoạn 2021 2030, Tầm nhìn đến năm 2045
và kế hoạch kinh doanh trung
hạn giai đoạn 2021 - 2023.

2.

Đáp ứng đầy đủ, kịp thời
các nhu cầu về vốn và
dịch vụ tài chính, ngân hàng
của nền kinh tế.

3.

Đồng hành chặt chẽ cùng
doanh nghiệp và người
dân, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ
cho nền kinh tế.
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4.

Nâng cao chất lượng
quản trị rủi ro, hiệu lực,
hiệu quả hoạt động kiểm tra
kiểm soát nội bộ, thúc đẩy văn
hóa tuân thủ.

5.

Triển khai mạnh mẽ Văn
hóa doanh nghiệp với 5
giá trị cốt lõi gồm: “Khách hàng
là trung tâm”; “Đổi mới sáng
tạo”, “Chính trực”, “Tôn trọng”
và “Trách nhiệm”.

6.

Tiếp tục hoàn chỉnh mô
hình tổ chức hoạt động
phù hợp với Chiến lược phát
triển VietinBank, thông lệ tốt
của thế giới và thực tiễn của
Việt Nam.

Chủ động thực hiện tốt
các biện pháp phòng
chống dịch bệnh COVID-19
theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ
đạo Quốc gia phòng chống
dịch COVID-19, các cấp, các
ngành và các địa phương, bảo
đảm hoạt động liên tục, phục
vụ tốt nhu cầu của nền kinh tế
và xã hội.

9.

Tăng cường các giải pháp
cải thiện môi trường làm
việc, nâng cao năng suất lao
động và mức độ gắn kết toàn
hệ thống.
Năm 2021, toàn hệ thống
VietinBank nỗ lực thực hiện
thành công, thắng lợi các mục
tiêu đã đề ra; tiếp tục phát huy
và khẳng định vai trò là ngân
hàng thương mại Nhà nước
chủ lực, trụ cột, chủ đạo trong
nền kinh tế; đóng góp ngày
càng to lớn hơn vào sự nghiệp
phát triển kinh tế xã hội của
đất nước

H

ội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP
Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa
ban hành nghị quyết về việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2021.
Theo đó, VietinBank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2021 tại Hà Nội vào ngày 16/4/2021.
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ là ngày 18/3/2021.
ĐHĐCĐ thường niên VietinBank dự kiến họp về
một số nội dung sau:
ÕÕ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020
và định hướng năm 2021;
ÕÕ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả
hoạt động kinh doanh năm 2020 và định
hướng năm 2021;

ÕÕ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt
động năm 2020 và định hướng hoạt động năm
2021;
ÕÕ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm
toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo
cáo tài chính năm 2022;
ÕÕ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi
nhuận năm 2020;
ÕÕ Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT
và Ban Kiểm soát năm 2021;
ÕÕ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank
và các quy chế nội bộ (nếu có)
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ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN NHẬT BẢN
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIETINBANK
Sáng ngày 05/02/2021, tại Trụ sở chính VietinBank, ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành
(BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank đã đón tiếp ông Takio
Yamada - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và phái đoàn tới thăm và làm
việc tại VietinBank.

Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Takio Yamada tại buổi làm việc

Đ

ại diện cho VietinBank,
Chủ tịch HĐQT Lê Đức
Thọ tin tưởng cuộc gặp
gỡ này sẽ là cơ hội tốt để mở
rộng hơn nữa mối quan hệ tốt
đẹp giữa doanh nghiệp Nhật
Bản và Việt Nam trong lĩnh
vực tài chính, ngân hàng mà
tiêu biểu cho mối quan hệ đó
là sự hợp tác chiến lược giữa
VietinBank và MUFG Bank.
Với sự tư vấn hỗ trợ của MUFG
Bank, VietinBank đã và đang xây
dựng Chiến lược phát triển giai
đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn
đến 2045, gắn chiến lược phát
triển của VietinBank với Chiến
5

lược phát triển của Quốc gia.

thương mại giữa hai quốc gia.

Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản
đang đứng trước những điều
kiện vô cùng thuận lợi để phát
triển khi hai quốc gia có nền
kinh tế mang tính tương tác,
bổ sung lẫn nhau và sự tương
đồng về văn hóa. Đây là những
yếu tố quan trọng tạo nên sự
gắn bó chặt chẽ, tin cậy giữa
nhân dân hai nước, tạo cơ sở
để phát triển toàn diện, thực
chất trên mọi lĩnh vực. Trong
đó, mối quan hệ hợp tác chiến
lược giữa VietinBank và MUFG
Bank đóng vai trò cầu nối cho
hoạt động kinh doanh, đầu tư,

Tại buổi gặp gỡ, đại diện 2
bên đã trao đổi thêm thông
tin về kết quả của sự hợp tác
giữa VietinBank và MUFG Bank.
Đồng thời mong muốn nhận
được sự ủng hộ và hỗ trợ tích
cực từ Chính phủ Nhật Bản và
từ các bộ, ngành của Việt Nam
để mối quan hệ hợp tác giữa
VietinBank và MUFG Bank trở
thành hình mẫu trong quan hệ
hợp tác giữa 2 nước, thiết thực
hướng tới Kỷ niệm 50 năm thiết
lập quan hệ ngoại giao giữa
hai nước Nhật - Việt vào năm
2023

VIETINBANK LẦN THỨ 3 LIÊN TIẾP VÀO
TOP 300 THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG
GIÁ TRỊ NHẤT THẾ GIỚI
Theo công bố mới nhất của hãng tư vấn Brand Finance về Báo cáo xếp hạng Top 500 Thương
hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới năm 2021 (Banking 500 - 2021). VietinBank tiếp tục nằm
trong Top 300 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới, xác lập sự thăng hạng ngoạn mục
nhất trong số 9 ngân hàng Việt Nam trong danh sách ở vị trí 216, tăng 61 bậc so với năm 2020.

N

ăm 2021, Thứ hạng
Thương hiệu và Giá trị
Thương hiệu VietinBank
đều tăng mạnh. Cụ thể, thứ
hạng VietinBank đã tăng 61
bậc, xếp hạng 216 - tiếp tục
duy trì vị trí ngân hàng Việt
Nam duy nhất 3 năm liên tiếp
vào Top 300.
Về Giá trị Thương hiệu,
VietinBank cũng là ngân hàng
xếp thứ 8 trong Top 20 Ngân
hàng thế giới có Giá trị Thương
hiệu tăng cao nhất và là ngân
hàng tăng trưởng mạnh nhất
về Giá trị Thương hiệu tại Việt
Nam (mức tăng 56%).
Đến nay, VietinBank đã 9 lần
góp mặt trong Báo cáo xếp
hạng uy tín của Brand Finance
với Giá trị Thương hiệu liên
tục tăng trưởng và xếp hạng

Brand Finance là hãng định giá thương hiệu hàng đầu thế giới có
trụ sở tại Anh. Kết quả định giá thương hiệu của Brand Finance
được sử dụng và công bố chính thức trên các kênh truyền
thông hàng đầu như The Banker, BBC, CNN, CNBC, Bloomberg,
The Economist, The Wallstreet Journal… Brand Finance cũng là
một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới được công nhận tiêu
chuẩn ISO 10668 - tiêu chuẩn toàn cầu về định giá thương hiệu.

không ngừng cải thiện, qua đó
chứng minh vị thế thương hiệu,
khả năng phát triển ổn định,
bền vững, hiệu quả.
Tạo đà cho các bước phát
triển tiếp theo trong tương lai,
VietinBank đã xây dựng Chiến
lược phát triển giai đoạn 2021
- 2030 và tầm nhìn đến 2045,
đồng bộ chiến lược phát triển
của VietinBank với chiến lược
phát triển của quốc gia, của

ngành ngân hàng. Theo đó,
chiến lược sẽ tiếp sức cho hoạt
động thương hiệu, đặc biệt là
những nỗ lực xây dựng hình
ảnh thương hiệu, tăng cường
sức mạnh và sức bật thương
hiệu, phát huy sự sáng tạo và
đảm bảo nhất quán thương
hiệu, qua đó khẳng định vị trí
trên trường quốc tế và gia
nhập các thương hiệu mạnh
của khu vực
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VIETINBANK MIỄN TOÀN BỘ PHÍ eFAST NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Miễn hoàn toàn phí giao dịch
trên VietinBank eFast
Chương trình triển khai từ ngày
17/2/2021 đến hết 31/12/2021,
áp dụng đối với khách hàng
đăng ký mới gói eFAST tài
chính (bao gồm cả khách hàng
mới hoặc khách hàng của
VietinBank nhưng chưa từng
phát sinh giao dịch tài chính
trên eFAST) với ưu đãi miễn
100%: 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
ký, duy trì VietinBank eFAST.
Đối với khách hàng đã và đang
sử dụng dịch vụ VietinBank
eFAST khi giới thiệu khách hàng
mới đăng ký eFAST tài chính sẽ
được miễn phí chuyển khoản
VND trong và ngoài hệ thống
VietinBank lên tới 24 tháng.
eFAST - Dịch vụ Ngân hàng
điện tử số 1 tại Việt Nam

Năm 2020 được xem là một
năm chuyển mình mạnh mẽ
của số hóa doanh nghiệp nói
chung và số hóa giao dịch tài
chính nói riêng. Dịch COVID
- 19 xuất hiện gây ảnh hưởng
lớn đến hoạt động kinh doanh
nhưng cũng trở thành chất
xúc tác thúc đẩy nhanh tiến
trình chuyển đổi số của doanh
nghiệp.
Số lượng khách hàng mới sử
dụng dịch vụ ngân hàng số
VietinBank eFAST đã tăng gấp
3 lần so với năm 2019. Bằng
các ưu điểm, tiện ích vượt trội,
VietinBank eFAST đã và đang
trở thành người bạn đồng
hành, người trợ lý đắc lực không
thể thiếu trong hoạt động kinh
doanh, hoạt động chuyển đổi
số của doanh nghiệp. Tất cả
các giao dịch ngân hàng từ
đơn giản đến phức tạp đều
có thể được doanh nghiệp
thực hiện bằng việc thao tác
ngay trên ứng dụng VietinBank

eFAST. Ngoài ra, VietinBank
eFAST còn mang đến trải
nghiệm hoàn hảo cho khách
hàng bằng các giải pháp tài
chính trực tuyến (online) phù
hợp với nhu cầu đặc thù của
từng doanh nghiệp trên nền
tảng công nghệ bảo mật an
toàn và hiện đại nhất thế giới
hiện nay.
Đặc biệt, đầu tháng 1 năm
2021, VietinBank đã nâng cấp
và triển khai thành công 2
tính năng chuyển tiền và chi
lương tự động theo lô không
giới hạn dung lượng với tốc
độ xử lý được nâng cấp gấp
10 lần so với trước đây, đưa
VietinBank eFAST trở thành
“siêu ứng dụng” dẫn đầu thị
trường về độ tải và tốc độ xử
lý giao dịch
*Chương trình áp dụng theo quy
định và chính sách của VietinBank
tùy từng thời kỳ.

MIỄN LÃI TRỌN ĐỜI
VỚI THẺ VIETINBANK i-ZERO
Từ tháng 2/2021, VietinBank chính thức ra mắt thẻ tín dụng nội địa i-Zero với đặc điểm vượt
trội: Miễn lãi trọn đời (lãi suất 0%) cho tất cả các giao dịch chi tiêu qua thẻ. Dòng thẻ mới này
hứa hẹn thỏa mãn mọi nhu cầu mua sắm, chi tiêu của khách hàng.

T

hẻ VietinBank i-Zero là
thẻ tín dụng nội địa với
đầy đủ các tính năng:
Hạn mức tín dụng linh hoạt,
phù hợp với mọi đối tượng
khách hàng; thanh toán tiền
hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt
trên toàn lãnh thổ Việt Nam;
thời hạn thanh toán lên đến 45
ngày…
Ngoài các tính năng chung của
thẻ tín dụng, với thông điệp
“Chi tiêu thoải mái - không lo
về lãi”, thẻ i-Zero còn miễn lãi
trọn đời cho các giao dịch chi
tiêu qua thẻ. Khách hàng được
sử dụng thẻ với hạn mức ngân
hàng cấp để mua sắm hàng
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hóa, dịch vụ mà không phải trả
lãi cho ngân hàng trong suốt
thời hạn được cấp hạn mức tín
dụng thẻ.
Sau kỳ hạn thanh toán lên đến
45 ngày, nếu khách hàng chưa
thanh toán hết cho ngân hàng,
khách hàng sẽ không phải trả
lãi mà chỉ cần thanh toán cho
ngân hàng khoản phí quản lý
giao dịch là 1,99%, áp dụng
đối với dư nợ mỗi chu kỳ sao
kê chưa được thanh toán tại
ngày đến hạn thanh toán thay
vì phải trả lãi tính từ ngày phát
sinh giao dịch như thẻ tín dụng
quốc tế thông thường.

Bên cạnh ưu việt về lãi suất,
chủ thẻ còn được tận hưởng ưu
đãi trả góp tại hàng trăm đối
tác lớn trên toàn quốc, tham
gia hệ sinh thái thẻ và các
chương trình khuyến mãi của
VietinBank. Ngoài ra, khách
hàng được trải nghiệm tính
năng vượt trội về bảo mật thẻ
thông qua việc cấp và kiểm
soát OTP cho mỗi giao dịch
thanh toán; tích hợp tính năng
cho phép chủ thẻ dễ dàng
quản lý thẻ mọi nơi, mọi lúc
qua ngân hàng điện tử hoặc
ứng dụng ngân hàng di động VietinBank iPay Mobile
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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 02/2021, 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 điều chỉnh giảm
LSHĐ và niêm yết ở mức thấp hơn ba ngân hàng quốc doanh còn lại từ 0,1-0,2%/năm.

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).

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 2 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.

• Gói tín dụng thúc đẩy tăng trưởng dư
nợ, hỗ trợ chi nhánh cạnh tranh trong Quý
I/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;

Tháng 03/2021, 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.

• Gói ưu đãi cho ngành Thương mại phân
phối dành cho KHDN VVN quy mô 10.000 tỷ
đồng với LSCV từ 4,0%/năm.

Chính sách hỗ trợ KHDN bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19 (hiệu lực đến 31/03/2021)
• 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.

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;
• 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 8,5%/năm,
biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,5%/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 bệnh COVID-19
(hiệu lực đến 31/03/2021):
+ 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

CẬP NHẬT DIỄN BIẾN KINH TẾ
VĨ MÔ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Hoạt động thương mại đang có tăng trưởng khả quan ngay từ đầu năm, tính đến 15/02, giá
trị lũy kế xuất khẩu đạt 38,46 tỷ USD, tăng 38,0% so với cùng kỳ, nhập khẩu đạt 35,70 tỷ USD,
tăng 26,3%. Thặng dư thương mại lũy kế đạt 2,76 tỷ USD, cao nhất trong nhiều năm. Hoạt
động thương mại tăng trưởng tốt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi, và
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vẫn ổn định.
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M

ới đây, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 5,6 – 5,8% theo kịch bản cơ sở. Những yếu tố
có thể hỗ trợ cho tăng trưởng gồm: kinh nghiệm và quyết tâm kiểm soát tốt dịch bệnh, kỳ
vọng từ thỏa thuận thương mại và đầu tư với EU (EVFTA và IPA); đẩy mạnh đầu tư công; làn sóng
dịch chuyển đầu tư và thương mại nhằm phân tán rủi ro từ cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung;
môi trường vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát được ở mức chấp nhận được.
Trên thị trường tài chính tháng 2, ảnh hưởng từ yếu tố mùa vụ Tết Nguyên Đán khi nhu cầu thanh
toán trong nước tăng cao đã đẩy lãi suất ngắn hạn cho vay liên ngân hàng tăng đột biến: các
kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống có lúc tăng 180 – 230 bps so với giai đoạn cuối năm 2020, sau đó hạ
nhiệt dần vào cuối tháng 2. Lần đầu tiên trong vòng gần một năm trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước
đã chào mua kỳ hạn giấy tờ có giá, cao điểm nhất có lúc bơm ròng khoảng 35.000 tỷ đồng ra thị
trường. Nhu cầu VND tăng cao cũng kéo mặt bằng tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giảm khoảng
70 điểm, có lúc giảm về dưới ngưỡng 23.000
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DIỄN BIẾN MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ ĐÁNG CHÚ Ý
Điện: Cần thận trọng rà soát, cắt giảm công suất đối với năng lượng
tái tạo

Sắt thép: Indonesia, Mỹ, Canada áp thuế chống bán phá
giá
Đầu năm 2021, ngành sắt thép Việt Nam liên tiếp nhận
các quyết định áp thuế của các thị trường quốc tế.
Indonesia áp thuế chống bán phá giá với tôn lạnh Việt
Nam, quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá từ 3,01
tới 49,2%. Ngày 04/02/2021, Cơ quan Hải quan và Biên
giới Canada (CBSA) thông báo kết luận sơ bộ vụ việc
điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cốt bê
tông, sơ bộ kết luận biên độ phá giá là từ 3,7% đến 15,4%.
Kết luận cuối cùng về phá giá và về thiệt hại của vụ việc
dự kiến được ban hành lần lượt vào ngày 05/05/2021
và ngày 04/06/2021. Bên cạnh đó, ngày 01/02/2021, Bộ
Thương mại Hoa Kỳ (DOC) cũng đưa ra kết luận về việc
ống đồng nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá tại Hoa
Kỳ với biên độ 8,05%. Việc áp thuế chống bán phá giá dự
kiến sẽ khiến các doanh nghiệp có thị phần xuất khẩu
chủ yếu sang Indonesia, Mỹ, Canada bị ảnh hưởng.

Ngày 17/02, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có văn bản chỉ
đạo Bộ Công Thương, các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời. Cuối
năm 2020, việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà không được kiểm
soát phù hợp với nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt vào tháng 12/2020 gây
khó khăn trong công tác vận hành hệ thống điện quốc gia. Theo tính
toán sơ bộ của Trung tâm điều độ hệ thống điện, trong năm 2021 sẽ cần
cắt giảm khoảng 1,3 tỉ KWh năng lượng tái tạo. Việc cắt giảm công suất,
ngoài do tình trạng quá tải hạ tầng hệ thống truyền tải điện, lưới truyền
tải không kịp phát triển với sự bùng nổ của các dự án điện mặt trời lớn,
còn là vấn đề kỹ thuật trong khâu vận hành, liên quan đến nhu cầu sử
dụng điện tại các thời điểm khác nhau dẫn tới thừa nguồn cung, trong
khi hệ thống pin lưu trữ không được đầu tư.

Thủy sản: Xuất khẩu bắt đầu đà phục hồi từ đầu năm 2021
Dầu khí: Giá dầu thế giới gần mức cao nhất trong một năm
Giá dầu thế giới tăng liên tục thời gian gần đây nhờ được hỗ trợ bởi nỗ lực cắt giảm sản
lượng của OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số đối
tác ngoài khối gồm Nga. Hai yếu tố quan trọng nữa đưa giá dầu đi lên là việc Saudi Arabia
tự nguyện giảm thêm sản lượng, và hy vọng vào sự khởi sắc nhu cầu tiêu thụ dầu của thế
giới dựa trên việc triển khai vaccine ngừa COVID-19. Trong tháng 2, giá dầu đã lên gần mức
cao nhất trong 13 tháng khi thời tiết lạnh giá khiến các giếng dầu và nhà máy lọc dầu ở
Texas (Mỹ) đóng cửa, làm sản lượng dầu của Mỹ giảm khoảng 1 triệu thùng ngày. Với việc
giá dầu có xu hướng tăng nhanh hơn so với dự kiến, các doanh nghiệp thương mại, xuất
khẩu xăng dầu sẽ có lợi thế. Ngược lại, các lĩnh vực phụ thuộc nhiều nguyên liệu đầu vào
như vận tải, phân bón sẽ phải đối mặt với bài toán chi phí.
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Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 1/2021 ước đạt 600 triệu USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm
2020. Như vậy, xuất khẩu thủy sản đã bật tăng trở lại sau khi xuất khẩu trong tháng 12/2020 nói
riêng và cả năm 2020 nói chung đều chứng kiến sự giảm sút. Trong các mặt hàng thủy sản, xuất
khẩu tôm Việt Nam đang tiếp tục thuận lợi khi nhu cầu trên thế giới vẫn đang tăng lên trong khi
nhiều nước sản xuất vẫn đang gặp khó khăn vì COVID-19. Nhật Bản đứng đầu về tiêu thụ thủy
sản của Việt Nam, chiếm 18,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước,
đạt 112,25 triệu USD, giảm 13,5% so với tháng 12/2020 nhưng tăng 26,5% so với tháng 1/2020.
Tiếp sau đó là thị trường Mỹ đạt 109,83 triệu USD, chiếm 18%, giảm 13,5% so với tháng 12/2020
nhưng tăng 26,5% so với tháng 1/2020. Với những yếu tố tích cực từ thị trường cùng với những
lợi thế mà Việt Nam sẽ có được thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA), VASEP dự báo
xuất khẩu thủy sản năm 2021 sẽ đạt trên 9,4 tỷ USD, tăng 10% so với 2020
14
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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
E investor@vietinbank.vn | T 024 3941 3622 | W www.investor.vietinbank.vn
15

