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VIETINBANK - HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG

Ngày 2/7/2021, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) nhận được Quyết định
số 1156/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho thôi đại diện 40% phần vốn
Nhà nước tại VietinBank đối với Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank để nhận nhiệm vụ
mới theo phân công của Bộ Chính trị tại Quyết định số 156-QĐNS/TW ngày 25/6/2021. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/7/2021.

Ngày 30/6/2021 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội
nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2021. Với quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống, VietinBank đã thực hiện thành công “mục
tiêu kép”, vừa đồng hành hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vượt qua khó
khăn, khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, vừa đạt được những kết quả kinh doanh tích
cực; trên cơ sở đó, Ngân hàng quyết tâm tiếp tục nỗ lực, đẩy mạnh đổi mới, cải cách, tái cấu
trúc hoạt động, tận dụng cơ hội để hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2021.

C

ụ thể, Bộ Chính trị quyết định điều động,
bổ nhiệm ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung
ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng
ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP
Công Thương Việt Nam (VietinBank) thôi giữ
chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank;
tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng
bộ tỉnh Bến Tre, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 35 Luật các tổ
chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010
và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa
đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín
dụng số 47/2010/QH12 và Điểm d, Khoản 1, Điều
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ĐẦU NĂM ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC

K
45, Điều lệ VietinBank, Ông Lê Đức Thọ không
còn là thành viên HĐQT VietinBank kể từ ngày
03/7/2021.
Trên cơ sở đó, ngày 05/7/2021, Hội đồng quản
trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
(VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 222/
NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc phân công Ông
Trần Văn Tần, Thành viên Hội đồng quản trị
VietinBank (người đại diện vốn 30% phần vốn
Nhà nước tại VietinBank) phụ trách hoạt động
của Hội đồng quản trị VietinBank kể từ khi Ông
Lê Đức Thọ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng
quản trị VietinBank để nhận nhiệm vụ mới theo
Quyết định số 156-QĐNS/TW ngày 25/06/2021
của Bộ Chính trị

ết quả hoạt động kinh
doanh của VietinBank 6
tháng đầu năm 2021 đã
có những chuyển biến tích cực:
dư nợ tín dụng tại 30/6 ước đạt
1,06 triệu tỷ đồng, tăng 4,8% so
với cuối năm 2020, tổng nguồn
vốn huy động ước đạt 1,2 triệu
tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm
2020. Nguồn vốn CASA bình
quân có sự cải thiện đáng kể.
Thu thuần hoạt động dịch vụ
đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng
27,6% so với cùng kỳ, trong đó
các khoản thu dịch vụ đạt kết
quả tốt là thu bảo lãnh và thu
từ mảng ngân hàng điện tử;
thu xử lý rủi ro tăng mạnh so với
cùng kỳ năm 2020.

Hiệu quả kinh doanh được cải
thiện, hiệu quả sử dụng chi phí
tiếp tục được nâng cao, chất
lượng tăng trưởng được quản
lý tốt, chất lượng tài sản của
VietinBank tiếp tục được quản
trị tốt, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín
dụng ở mức 1,38%, là mức thấp
so với trung bình ngành, tỷ lệ
bao phủ nợ xấu đạt 109%. Lợi
nhuận hết 6 tháng đầu năm
2021 ước đạt 13.000 tỷ đồng.
Trên cơ sở những thành tựu
đã đạt được, toàn hệ thống
VietinBank tiếp tục triển khai
mạnh mẽ, quyết liệt hoạt động
kinh doanh trong 6 tháng cuối
năm 2021, bám sát những

mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm
trong năm 2021, không ngừng
đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ
hội thị trường, khắc phục khó
khăn, hạn chế; tiếp tục nâng
cao năng lực tài chính để tạo
nguồn lực cho phát triển dài
hạn; cơ cấu mạnh mẽ hoạt
động kinh doanh; điều chỉnh
cơ cấu tài sản có sinh lời, tài
sản có rủi ro; tiếp tục đổi mới
về quản trị điều hành, kiểm
soát theo hướng thực chất
để nâng cao chất lượng tăng
trưởng, cải thiện mạnh mẽ hiệu
quả kinh doanh và phát triển
bền vững
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SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

VIETINBANK - NGÂN HÀNG SME TỐT NHẤT VIỆT NAM

VIETINBANK ĐƯỢC VINH DANH LÀ NGÂN HÀNG CÓ
“GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NHẤT
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP”

G

iải thưởng khẳng định vị thế tiên phong
của VietinBank trong việc cung ứng
các giải pháp tài chính tối ưu và hiện
đại, chuyên biệt với lợi ích vượt trội, nâng cao
trải nghiệm dành cho khách hàng. Đồng thời,
giải thưởng này cũng là sự ghi nhận cho những
nỗ lực của VietinBank trong việc cung cấp giải
pháp tài chính toàn diện với các sản phẩm, dịch
vụ hiện đại theo chuẩn mực quốc tế.
Với việc có riêng một Trung tâm về thiết kế giải
pháp tài chính dành riêng cho khách hàng,
VietinBank hiện là ngân hàng hàng đầu cung
cấp giải pháp tài chính toàn diện và là đối tác
chiến lược, toàn diện của nhiều tập đoàn, tổng
Công ty, doanh nghiệp hàng đầu các ngành,
các lĩnh vực trong nước; là đối tác tin cậy của
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(FDI).
Đặc biệt, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19
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trong thời gian qua, VietinBank đã nhanh chóng
nắm bắt nhu cầu và thay đổi trong hành vi của
khách hàng, tập trung cải tiến quy trình, sản
phẩm, dịch vụ; từ đó đưa ra các giải pháp hữu
ích, sáng tạo, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu đa
dạng của doanh nghiệp. Theo đó, VietinBank
cung cấp cho thị trường những sản phẩm, dịch
vụ tài chính tốt nhất, với nhiều tính năng mới và
hiện đại, mang lại sự thuận tiện và lợi ích cao
nhất cho khách hàng thông qua việc ứng dụng
các kỹ thuật công nghệ hiện đại vào sản phẩm
tài chính của Ngân hàng.
Dựa trên sức mạnh hệ thống công nghệ hiện
đại và nền tảng Ngân hàng giao dịch tiên tiến,
VietinBank luôn là ngân hàng lựa chọn hàng
đầu của các doanh nghiệp trong việc cung cấp
giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng đầy đủ
nhu cầu quản trị điều hành, nhu cầu mở rộng và
tối ưu hóa hoạt động kinh doanh

VietinBank liên tiếp nhận Giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” từ Tạp chí The
Asian Banker (Singapore) và Tạp chí Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh) trao
tặng. Đây là sự ghi nhận và vinh danh nỗ lực của VietinBank trong việc phát huy vai trò chủ
lực, trụ cột của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đồng thời là điểm tựa vững chắc cho cho cộng
đồng doanh nghiệp nói chung – trong đó có khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (KH SME).

K

ết thúc năm 2020, VietinBank đạt được kết
quả ấn tượng đối với phân khúc KH SME
cả về nguồn vốn và dư nợ. Đặc biệt, phân
khúc khác hàng (KH) này duy trì tốc độ tăng
trưởng cao, bền vững (từ năm 2015 đến nay, tốc
độ tăng trưởng trung bình dư nợ đạt mức trên
20%). Đồng thời, VietinBank không ngừng cải
tiến và triển khai đa dạng các chương trình, sản
phẩm hướng đến KH, đồng hành cùng KH vượt
qua khó khăn, thách thức từ thiên tai và đại dịch
COVID-19.
Theo đó, VietinBank đã triển khai nhiều chương
trình tín dụng, giải pháp tài chính phù hợp với
nhu cầu ngày càng đa dạng của các KH SME
- nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng
phát. Nổi bật phải kể đến Gói ưu đãi toàn diện
“VietinBank SME Stronger 2020”, “VietinBank
SME Stronger 2021 - Sung sức vươn xa”, Hội thảo
“VietinBank SME Stronger - Cùng DN vững vàng
vượt sóng” với nhiều ưu đãi hấp dẫn, vượt trội,
phù hợp với nhu cầu của KH. Hoạt động này
giúp KH SME gia tăng trải nghiệm tuyệt vời cùng
VietinBank.

Tháng 6/2021, VietinBank vinh dự liên tiếp đón
nhận Giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt
Nam” năm 2021 do Tạp chí The Asian Banker
(Singapore) và Tạp chí Global Banking & Finance
Review (Anh) trao tặng. Ngoài ra, VietinBank còn
được vinh danh bởi nhiều tổ chức uy tín thế giới
khác đối với các SPDV dành cho phân khúc
SME như: Ngân hàng Tài trợ Thương mại vốn lưu
động tốt nhất Việt Nam do Tạp chí The Asset
vinh danh năm 2017; Ngân hàng SME phát triển
nhanh nhất Việt Nam 2017 được trao bởi Global
Banking & Finance review; Ngân hàng SME của
năm 2017 của Tạp chí The Asian Banker; Ngân
hàng dành cho SME tốt nhất Việt Nam được
trao bởi Asia Money năm 2018; Ngân hàng phát
triển SME nhanh nhất Việt Nam năm 2020 do
Global Banking & Finance Review vinh danh.
Các giải thưởng này là động lực để VietinBank
tiếp tục triển khai thêm nhiều các SPDV với hàm
lượng công nghệ cao, vượt trội nhằm mang tới
các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả; từ đó
trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy
của cộng đồng DN SME
6

SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ

GIAO DỊCH THUẬN TIỆN CHO KHÁCH HÀNG VIETINBANK

VIETINBANK ICONNECT:
NỀN TẢNG API MỞ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

TẠI CÁC BƯU CỤC VNPOST

Với VietinBank iConnect, các doanh nghiệp,
cộng đồng fintech và cộng đồng khởi nghiệp
có thêm công cụ để trải nghiệm và phát triển
hoạt động kinh doanh.

Với mạng lưới gần 6.000 bưu cục rộng
khắp tới tận thôn xã, dịch vụ mới của
VietinBank và VNPost tạo điều kiện cho
khách hàng của VietinBank có thể nộp
tiền mặt vào tài khoản, rút tiền mặt từ tài
khoản VietinBank mà không cần tới quầy
giao dịch hay tìm kiếm ATM.

V

ới dịch vụ nộp tiền mặt vào tài khoản
thanh toán của người nhận tiền mở tại
VietinBank, khách hàng có thể nộp tiền
mặt tại các bưu cục VNPost với hạn mức lên tới
20.000.000 đồng/giao dịch. Nhờ kết nối công
nghệ hiện đại giữa VietinBank và VNPost, giao
dịch sẽ được ghi nhận tức thời vào tài khoản
thanh toán của người nhận tiền tại VietinBank.
Với dịch vụ này, khách hàng có thể nộp tiền
mặt vào tài khoản của chính mình và chuyển
tiền thanh toán cho tài khoản của người nhận
tiền mở tại VietinBank một cách nhanh chóng,
tiện lợi mà không cần tới phòng giao dịch của
ngân hàng.
VietinBank và VNPost cũng triển khai dịch
vụ rút tiền mặt chính chủ tài khoản. Theo
đó, khách hàng là chủ tài khoản thanh toán
mở tại VietinBank có thể rút tiền mặt tại các
bưu cục của VNPost với hạn mức 10.000.000
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đồng/giao dịch.
Triển khai các dịch vụ trên, VietinBank mang tới
sự đơn giản, tiện lợi cho khách hàng. Thủ tục
nộp tiền, nhận tiền đơn giản, thuận tiện, giao
dịch nhanh chóng, chính xác và an toàn. Đặc
biệt, với gần 6.000 bưu cục của VNPost, phạm
vi cung cấp dịch vụ rộng khắp, có mặt tại các
khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên cả
nước; dịch vụ này của VietinBank thực sự tiện lợi
và hữu ích. Bên cạnh đó, với thời gian phục vụ
khách hàng linh hoạt, các bưu cục VNPost làm
việc kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, thời gian làm việc
kéo dài phục vụ cả ngoài giờ hành chính.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, khách
hàng có thể đến bưu cục của VNPost hoặc liên hệ
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của VietinBank:
1900 558 868; email: contact@vietinbank.vn để
được tư vấn và giải đáp thông tin

VietinBank iConnect là gì?
Là ngân hàng tiên phong
chuyển đổi số và ứng dụng
công nghệ hiện đại vào hoạt
động kinh doanh, VietinBank
luôn xác định mục tiêu cao
nhất trong việc cung cấp các
dịch vụ, trải nghiệm số là: Đáp
ứng tối đa nhu cầu của người
dùng; hỗ trợ đối tác tối ưu hóa
quá trình phát triển và vận
hành; tiết giảm chi phí nguồn
lực so với các phương thức kinh
doanh truyền thống.
Hoạt động “Ngân hàng mở”
của VietinBank hướng tới
hợp tác đa lĩnh vực và tích
hợp toàn diện với các doanh
nghiệp, đối tác công nghệ,
cộng đồng fintech, cộng đồng
khởi nghiệp (start-up) để xây
dựng trải nghiệm số tiện ích
nhất cho người dùng; xây
dựng giải pháp kinh doanh linh
hoạt ứng dụng công nghệ cao;
đồng hành phát triển nền kinh
tế số quốc gia.
VietinBank đã phát triển nền
tảng chia sẻ giao diện lập

trình ứng dụng mở (Open
APIs) mang tên VietinBank
iConnect tại địa chỉ https://
d ev e l o p e r.v i et i n b a n k .v n / .
Các đối tác có thể truy cập,
tham khảo các dịch vụ tài
chính, ngân hàng đã được
đóng gói thành các kết nối
số (API) do VietinBank cung
cấp; đồng thời nhận được tư
vấn và hỗ trợ trong quá trình
phát triển ứng dụng, tích hợp
và triển khai dịch vụ.
VietinBank iConnect hiện đang
cung cấp hàng trăm API để
đáp ứng nhu cầu của đối tác,
một số nhóm API chính bao
gồm: Tài chính: Mở tài khoản,
mở thẻ, gửi tiết kiệm, đăng ký
vay vốn, quản lý thông tin tài
chính tại VietinBank; Quản lý
dòng tiền: Thu hộ, chi hộ, kết
nối ERP cùng VietinBank; Thanh
toán: Thanh toán hóa đơn,
chuyển tiền, tích hợp cổng
thanh toán, QRPay, POS với
VietinBank; Fintech: Kết nối ví
điện tử, nạp, rút, hỗ trợ chuyển
tiền, thanh toán hóa đơn, hoạt
động tiền gửi, tiền vay...

Bảo mật dữ liệu
VietinBank luôn đưa ra đảm bảo
yêu cầu cao nhất trong hoạt
động quản lý rủi ro, an toàn bảo
mật và tuân thủ quy định pháp
luật. Tất cả các API được chia
sẻ trên VietinBank iConnect đều
căn cứ trên cơ sở đồng ý hoặc
ủy quyền của khách hàng cho
quá trình kết nối và sử dụng dịch
vụ. VietinBank sử dụng các tiêu
chuẩn bảo mật quốc tế như
OAuth2, OpenID Connect kết
hợp với các hình thức OTP để
xác thực khách hàng. Để đảm
bảo tính bảo mật, tất cả các
API đều được kiểm tra tấn công
thường xuyên và tuân thủ các
tiêu chuẩn quốc tế như REST,
OWASP
Năm 2020, The Asian Banker
tôn vinh Nền tảng giao diện lập
trình ứng dụng mở (Open APIs)
VietinBank iConnect và kết
quả triển khai Ngân hàng mở
của VietinBank phối hợp cùng
đối tác IBM thực hiện với giải
thưởng “Triển khai API và Ngân
hàng mở tốt nhất năm 2020”.
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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 06/2021, 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. Sau nhiều tháng giữ ổn định, Vietcombank
điều chỉnh tăng LSHĐ từ 1 tháng - dưới 12 tháng lên 0.2%/năm ở cả 2 phân khúc KHCN và KHDN.
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 trong cả nửa đầu năm 2021. 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 0,52,0%/năm so với các NHTM Nhà nước.
Tháng 07/2021, 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 III/2021 quy
mô 60.000 tỷ đồng và 600 triệu
USD: LSCV ưu đãi từ 4,2%/năm với
VND và từ 2,0%/năm với USD;

Chính sách hỗ trợ KHDN bị ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19 (hiệu lực
đến 30/09/2021

• 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 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 8,1%/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), gia hạn triển khai tới ngày 30/06/2022.
• Chính sách hỗ trợ giảm LSCV cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
(hiệu lực đến 15/01/2022):
- Chính sách hỗ trợ về LSCV ngắn hạn mới mức giảm lãi suất tối đa 0,5%/năm.
- 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
9
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TĂNG TRƯỞNG GDP VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM ĐẠT
5,64%
Trong bối cảnh đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 lớn nhất kể từ trước đến nay, tăng trưởng GDP
quý II của Việt Nam ước đạt 6,61% so với cùng kỳ năm trước: cao hơn so với mức 0,39% cùng kỳ 2020,
nhưng vẫn thấp hơn mức 6,73% của năm 2019. Khu vực công nghiệp – xây dựng là động lực quan
trọng với mức tăng 10,28%. Tổng thể, 6 tháng đầu năm tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,64%
so với cùng kỳ, với khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 8,36%.
Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng, xuất khẩu tháng 6 ước tính ở mức 26,5 tỷ USD,
tăng 17,3% so với cùng kỳ. Nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD và tăng 33,5% so với cùng kỳ. Tính chung
6 tháng đầu năm, xuất khẩu tăng trưởng 28,4%, nhập khẩu tăng 36,1%. Việc xuất khẩu tăng chậm
lại và nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt là từ quý II, đã khiến cán cân thương mại thâm hụt khoảng
1,47 tỷ USD, trong khi cùng kỳ thặng dư khoảng 5,86 tỷ USD. Khối FDI vẫn đang là động lực tăng
trưởng đối với hoạt động xuất nhập khẩu. Cùng với đó, thu hút đầu tư nước ngoài khả quan: vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân nửa đầu năm nay đạt 9,24 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ
năm trước. Lạm phát 6 tháng tăng bình quân 1,47%, xu hướng tăng mạnh hơn nhưng biến động
chưa đến mức đáng lo ngại.

11

Tính đến 15/06, tín dụng tăng trưởng 5,1% so với cuối năm 2020, cao hơn mức tăng của kỳ
trước (2,26%). Lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn đã tăng lên từ mức đáy của năm
2020. Nhu cầu đầu tư tăng cao có thể thúc đẩy mặt bằng lãi suất tăng trong nửa cuối
năm. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND giảm mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước
giảm giá mua kỳ hạn USD từ mức 23.125 xuống 22.975. Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng hiện
duy trì quanh mức 22.980 – 23.030.
Cuộc chạy đua mở cửa kinh tế giờ đây phụ thuộc nhiều hơn vào chiến dịch tiêm chủng
vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh đó, dịch bệnh vẫn tác động tiêu cực tới
chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả nguyên liệu đồng loạt tăng mạnh có thể ảnh hưởng
tiêu cực đến lợi nhuận doanh nghiệp và tiềm ẩn rủi ro lạm phát tăng cao. Đối với kinh tế
Việt Nam lúc này, chống dịch COVID-19 vẫn là chìa khóa cơ bản giải quyết các khó khăn
trước mắt
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DIỄN BIẾN MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ
ĐÁNG CHÚ Ý
Xây dựng: Tiềm ẩn rủi ro đến từ mức tăng đột biến của giá vật tư
Thời gian vừa qua, thị trường vật liệu xây dựng có biến động lớn, nhiều chủng loại vật tư, vật liệu
xây dựng tăng đột biến đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xây dựng. Theo tính toán, tỷ trọng
chi phí thép xây dựng chiếm từ 12% - 16% trong tổng giá trị công trình dân dụng. Nếu giá thép biến
động 10%, giá công trình tăng thêm 1%... Như vậy, tới thời điểm hiện tại chỉ riêng giá thép đã khiến
giá trị công trình tăng thêm hơn khoảng 4% với công trình dân dụng, chưa kể việc tăng giá của các
vật liệu xây dựng khác. Với xây dựng nhà xưởng sắt thép chiếm hơn 50% chi phí nên các nhà thầu
xây dựng càng dễ bị thua lỗ hơn. Trong khi đó, đối với nhà thầu xây dựng, lãi của một công trình chỉ
dao động ở mức 5-7% với điều kiện chủ đầu tư thanh toán đúng hạn, không nợ đọng. Vì vậy nhiều
nhà thầu xây dựng không có biện pháp kiểm soát biến động giá nguyên vật liệu sẽ bị ảnh hưởng
lớn đến lợi nhuận thậm chí thua lỗ. Ghi nhận hầu hết lợi nhuận quý 1 năm 2021 của các nhà thầu thi
công xây dựng lớn trên thị trường như Ricons, Coteccons đều lao dốc

Dệt may: Hoa Kỳ chống bán phá giá đối với sản phẩm
sợi dún polyester (PTY) của Việt Nam

Mía đường: Ngành mía đường trong nước phản ứng tích cực trước quyết định áp thuế chống bán
phá giá đối với một số sản phẩm đường của Thái Lan
Sau khi Bộ Công thương chính thức quyết định áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp ở mức
47,64% đối với đường mía xuất xứ từ Thái Lan, giá thu mua mía đường cho nông dân đã tăng từ
100-200 nghìn/tấn, góp phần vào kết quả lần đầu tiên trong nhiều năm, Việt Nam tiêu thụ toàn
bộ 6 triệu tấn sản lượng mía nguyên liệu trong nước.
Trước thời điểm thí điểm cũng như chính thức áp thuế chống bán phá giá này, ngành mía đường
trong nước đã chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trong năm 2020, đường nhập khẩu được trợ cấp
và bán phá giá từ Thái Lan tăng mạnh lên tới gần 1,3 triệu tấn, tăng 330,4% so với năm 2019. Hậu
quả khiến các doanh nghiệp sản xuất không thể cạnh tranh về giá, bắt buộc phải hạ giá mua mía
để tồn tại, nông dân bán mía không thể thu hồi đủ vốn nên không gắn bó cây mía, vùng nguyên
liệu thu hẹp, năng suất giảm sút. Do đó, việc triển khai chính sách chống bán phá giá được thực
hiện trên cơ sở đánh giá tác động kinh tế-xã hội, gồm cả tác động tới các ngành sản xuất hạ
nguồn và người tiêu dùng
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Ngày 31/5, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công
Thương nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại
Hoa Kỳ (DOC) thông báo kết luận sơ bộ trong vụ việc
điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dún
polyester (PTY) của Malaysia, Indonesia, Thái Lan và
Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam được
xác định biên độ phá giá ở mức từ 2,67% đến 22,82%;
Thái Lan: ở mức 14,8-56,08%; Indonexia: từ 7,45% đến
26,07%; và Malayxia: áp dụng chung mức 17,35%. Về
phía Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất sợi PTY có
thị phần xuất khẩu sang Mỹ lớn bị ảnh hưởng nhiều
nhất. Tuy nhiên, năm 2020, chỉ có 4,1% sản phẩm
sợi của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Một số doanh
nghiệp sợi lớn của Việt Nam như: Sợi Thế kỷ (chủ yếu
là DTY và FDY, PTY chiếm tỷ trọng nhỏ); Xơ sợi Đình
Vũ (PVTex chủ yếu là DTY). Vì vậy theo đánh giá tác
động của sự kiện này tới ngành dệt may trong nước
nói chung là không quá lớn
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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
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