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Kinh Tế VIỆT NAM

Kinh Tế THẾ GIỚI

Dự báo tình hình các 
tháng cuối năm

 

 

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều ngành 

kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nặng 

nề, tăng trưởng GDP cả nước chạm 

ngưỡng thấp nhất trong 10 năm trở lại 

đây. Chính phủ đang đưa ra nhiều gói 

giải pháp hỗ trợ nhằm vực dậy nền KT. 

 

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạm, ngày 

một lan rộng khiến giao thương các 

nước bị ảnh hưởng, chuỗi cung ứng toàn 

cầu bị gián đoạn tác động tiêu cực đến 

nhiều nước trên thế giới.Căng thẳng Mỹ-

Trung ngày một leo thang khiến nền kinh 

tế toàn cầu bước vào đợt suy thoái lớn. 

 

Thị trường tài chính biến động mạnh, 

giá vàng thế giới thiết lập mốc cao kỷ lục 

mới, đây luôn được coi là kênh đầu tư an 

toàn khi kinh tế bước vào khủng hoảng. 

ĐIỂM NHẤN 
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Tổng quan 

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế 

Việt Nam nói riêng đang bước vào thời kỳ suy thoái lớn và phải gánh chịu tổn thất nặng nề trên 

diện rộng. Đa số các ngành đều bị ảnh hưởng tiêu cực với mức độ khác nhau trong đó nhiều ngành 

bị ảnh hưởng nghiêm trọng như Du lịch, Dịch Vụ Hàng Không, Dầu khí, Kinh doanh BĐS.. Trong tình 

cảnh đó, chính phủ Việt Nam một mặt phải quyết liệt chống dịch, mặt khác vẫn phải đưa ra nhiều 

giải pháp cũng như các gói hỗ trợ để sớm vực dậy nền kinh tế cũng như trợ giúp phần nào cho các 

doanh nghiệp đang phải gồng mình trước khó khăn. Đến thời điểm hiện nay có thể nói Việt Nam 

đang làm tốt trong vấn đề kiểm soát, hạn chế dịch bệnh chính vì thế các chỉ số kinh tế nước ta trong  

2 quý đầu năm nếu so sánh một cách tổng quan với thế giới thì thuộc nhóm tích cực. 

GDP 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81%, là mức tăng thấp nhất của 6 tháng các năm trong giai 
đoạn 2011-2020.  

 

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,19%, 

đóng góp 11,89% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,98%, đóng 

góp 73,14%; khu vực dịch vụ tăng 0,57%, đóng góp 14,97%. 

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 

14,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,44%; khu vực dịch vụ chiếm 42,04%; thuế sản 

phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,36% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2019 là: 13,54%; 

34,20%; 42,03%; 10,23%). 

5.52% 5.73%

7.08% 6.76%

1.81%

2016 2017 2018 2019 2020

Tăng trưởng GDP 6T đầu năm

KINH TẾ VIỆT NAM
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CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,19% so với bình quân cùng kỳ năm 2019 

CPI bình quân 6 tháng đầu năm nay tăng do một số nguyên nhân chủ yếu sau:  

✓ Giá các mặt hàng lương thực tăng 3,38% so với cùng kỳ năm trước (làm CPI chung tăng 

0,15%);  

✓ Giá các mặt hàng thực phẩm tăng 14,28% so với cùng kỳ năm trước (làm CPI chung tăng 

3,23%), trong đó riêng giá thịt lợn tăng 68,2% (làm CPI chung tăng 2,86%);  

✓ Giá các mặt hàng đồ uống, thuốc lá và các loại quần áo may sẵn tăng cao, lần lượt tăng 1,7% 
và 0,93% so với cùng kỳ năm 2019. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2020 tăng 0,4% so với tháng trước, bình quân 7 tháng năm 2020, 

chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,07% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tháng 7/2020 tăng 

0,09% so với tháng trước và tăng 2,31% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 7 

tháng năm 2020 tăng 2,74% so với bình quân cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do giá thịt heo giữ ở mức 

rất cao đồng thời giá xăng dầu trong nước biến động tăng theo giá xăng dầu thế giới và nhu cầu sử 
dụng điện, nước tăng cao trong thời gian nắng nóng kéo dài. 

Sản xuất công nghiệp khó khăn nhưng đã có tín hiệu khởi sắc. 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2020 ước tính tăng 3,6% so với tháng trước 

và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 7,9%; ngành chế biến, 

chế tạo tăng 2,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải 
tăng 4,5%. 

Tính chung 7 tháng năm 2020, IIP ước tính tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so 

với mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,2% (cùng kỳ 

năm 2019 tăng 10,7%), đóng góp 3,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân 

phối điện tăng 2,1%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

14%

34%42%

10%

Cơ cấu nền kinh tế 6T/2020 

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản

Khu vực công nghiệp và xây dựng

Khu vực dịch vụ

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
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lý rác thải, nước thải tăng 3,3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 7,8%, 

làm giảm 1,2 điểm phần trăm trong mức tăng chung. 

PMI sản xuất của Việt Nam đã tăng trở lại 

Chỉ số quản trị sức mua (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam T6/2020 đạt kết quả 51,1 điểm so với 

mức 42,7 điểm của T5/2020 và nằm trên ngưỡng trung bình 50 điểm lần đầu tiên sau 5 tháng. 

Tính chung trên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chỉ có Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia là có 
PMI đạt trên 50. PMI của Việt Nam xếp thứ 2 chỉ sau Trung Quốc. 

 

Bán lẻ hàng hóa tăng trưởng trở lại 

Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 7/2020 tiếp tục xu hướng tăng trở lại nhờ các chính sách 

kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa, cùng với các gói hỗ trợ của Chính phủ giúp người dân giảm bớt 

gánh nặng chi tiêu, đồng thời đây cũng là tháng cao điểm về du lịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tính đạt 431,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước 

và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 333,8 nghìn tỷ đồng, tăng 

2,6% và tăng 7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 48,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% và giảm 

4,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 29,6% và giảm 59,7%; doanh thu dịch 

vụ khác đạt 48,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2% và tăng 0,9%.Tính chung 7 tháng năm 2020, tổng mức bán 

lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.799,6 nghìn tỷ đồng, giảm 0,4% so với cùng kỳ 

năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 4,8% (cùng kỳ năm 2019 tăng 9%). 
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Lượt khách quốc tế tiếp tục giảm mạnh. 

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Bảy ước tính đạt 13,9 nghìn lượt người, tăng 58,7% so với 

tháng trước và giảm 98,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2020, khách quốc tế 

đến nước ta ước tính đạt 3.758,4 nghìn lượt người, giảm 61,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 

khách đến bằng đường hàng không đạt 3.043,5 nghìn lượt người, chiếm 81% lượng khách quốc tế 

đến Việt Nam, giảm 60,5%; bằng đường bộ đạt 570,5 nghìn lượt người, chiếm 15,2% và giảm 
70,5%; bằng đường biển đạt 144,4 nghìn lượt người, chiếm 3,8% và giảm 8,4%. 

Trong 7 tháng năm nay, khách đến từ châu Á đạt 2.742,9 nghìn lượt người, chiếm 73% tổng số 

khách quốc tế đến nước ta, giảm 63,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ hầu hết 

các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc đạt 926,5 nghìn lượt người, giảm 67,9% so với 

cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 824,1 nghìn lượt người, giảm 65,7%; Nhật Bản 202 nghìn lượt người, 

giảm 61,5%; Đài Loan 192,8 nghìn lượt người, giảm 62,7%; Ma-lai-xi-a 116,6 nghìn lượt người, 
giảm 65,4%; riêng khách đến từ Cam-pu-chia đạt 120,5 nghìn lượt người, tăng 88,9%. 

Lượt Đầu tư công tăng mạnh nhưng chỉ đạt 1/3 kế hoạch năm  

Giải ngân đầu tư công trong 6T2020 đạt 154.400 tỷ VNĐ, tăng 19,2% so với 6T2019, hoàn thành 
33,1% kế hoạch năm. 

Tổng số vốn giải ngân trong năm 2020 ước tính khoảng gần 700 nghìn tỷ đồng, bao gồm giải ngân 

hết số vốn còn lại trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7/2020 ước tính đạt 45,7 nghìn tỷ đồng, 

tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý 8,3 nghìn tỷ đồng, tăng 

101,8%; vốn địa phương quản lý 37,4 nghìn tỷ đồng, tăng 43,9%. Tính chung 7 tháng năm 2020, 

vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 203 nghìn tỷ đồng, bằng 42,7% kế hoạch 
năm và tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 41,6% và tăng 4,7%). 
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Thị trường lao động, việc làm: Tỉ lệ thất nghiệp tăng cao 

Theo số liệu Điều tra lao động và việc làm quý II/2020 do Tổng cục Thống kê công bố, gần 31 triệu 

người trong độ tuổi lao động ở ViệtNam phải chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Phần lớn 

người lao động vẫn có việc làm nhưng thu nhập bị cắt giảm do hoạt động kinh tế giảm sút (ảnh 

hưởng tới 72% lao động trong khu vực dịch vụ), hay chuỗ i cung ứng bị gián đoạn (ảnh hưởng tới 

67,8% lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng). Tỉ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản là 25,1% 

So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động quý II năm 2020 khu vực Dịch vụ 

giảm 7,3%, giảm mạnh nhất trong ba khu vực kinh tế; khu vực Công nghiệp và xây dựng giảm 5,1%; 
và khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,8%. 

 

Nguồn: Tapchitaichinh.vn 

Tình hình xuất nhập khẩu  

Dịch Covid-19 ngày càng lan nhanh trên phạm vi toàn cầu, đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động 

xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa bảy tháng năm 2020 ước 

tính đạt 285,12 tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 145,79 tỷ USD, 

tăng nhẹ 0,2%; nhập khẩu đạt 139,33 tỷ USD, giảm 2,9%. 

Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 6,5 tỷ USD, trong đó khu vực kinh 

tế trong nước nhập siêu 11,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 
17,6 tỷ USD. 
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Trong 7 tháng có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87% tổng kim ngạch 

xuất khẩu và 25 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 83,6% tổng kim ngạch NK. 
Trong đó, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất siêu 5,2 tỷ USD “bất chấp” dịch Covid-19. 

Giá vàng vượt đỉnh, lãi suất giảm mạnh 

Giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới do tình hình kinh tế thế giới dự báo tiêu cực, giới đầu tư 

đổ tiền vào vàng do đánh giá đây là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả. Bình quân giá vàng thế giới đến 

ngày 30/7/2020 tăng 4,51% so với tháng 6/2020 đồng thời thiết lập đỉnh lịch sử. 

Dự báo về diễn biến giá vàng, đa số các chuyên viên phân tích trên Kitco News đều cho rằng, xu hướng 

tăng sẽ vẫn còn. Nguyên nhân chính đằng sau triển vọng lạc quan này là các yếu tố hỗ trợ giá vàng 

vẫn còn. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục nóng lên, đà suy yếu của USD, lợi suất ngày 

một giảm, các gói kích thích tài khóa mới và sự gia tăng của số ca nhiễm Covid-19.. đều là những yếu 

tố thúc đẩy đà tăng của giá vàng. 

Diễn biến giá vàng 

 

Nguồn: CNBC.com 

Trong nước,lãi suất huy động giảm các kênh đầu tư như Chứng khoán, Bất động sản tiềm ẩn nhiểu rủi ro 

dẫn đến nhu cầu mua các loại tài sản an toàn như vàng tăng cao. Chỉ số giá vàng tháng 7/2020 tăng 

3,49% so với tháng trước; tăng 20,89% so với tháng 12/2019 và tăng 28,57% so với cùng kỳ năm trước. 
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Dòng vốn FDI thực hiện tăng mạnh 

Trong tháng 7 năm 2020, cả nước đã thu hút được 3,15 tỷ USD vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn 

mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 79,8% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 76,2% so với tháng 

6-2020 và chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư thu hút được trong 7 tháng. 

Trong đó, có 202 dự án đăng ký mới với tổng vốn là 1,02 tỷ USD, chiếm 32,6% tổng vốn đầu tư trong 

tháng, tăng 2,8% so với tháng 6-2020 và tăng tới 19,1% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý là trong 

tháng này có nhiều dự án sản xuất có quy mô lớn, từ 100-150 triệu USD. 

Góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 334 lượt dự án, với tổng giá trị vốn góp đạt gần 

1,13 tỷ USD, là mức cao nhất trong 7 tháng năm 2020, chiếm 35,9% tổng vốn đầu tư trong tháng, gấp 

gần 2,2 lần so với tháng 6-2020, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. 

Tính chung cả 7 tháng năm 2020, tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần vẫn chỉ đạt 

18,82 tỷ USD, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện ước đạt 10,12 tỷ USD, bằng 95,9% 

so với cùng kỳ năm 2019. 
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Dự báo mức sụt giảm GDP thực bình quân đối với các nền kinh tế phát triển là 8%, trong khi đối với 

các nước đang phát triển, con số này là 3% trong năm 2020. 

 

 

 

KINH TẾ THẾ GIỚI
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Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khiến kinh tế toàn cầu suy thoái dự kiến kéo dài 

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 31/7 (giờ Việt Nam), 

tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-

19) trên toàn cầu là gần 17.5 triệu ca, trong đó có 676 nghìn người thiệt mạng, các nước cũng ghi 

nhận 10.9 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi. 

Theo UNCTAD (tháng 6/2020), tình hình dịch bệnh khiến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn 

cầu năm 2020 giảm khoảng 40% so với năm 2019 và tiếp tục giảm từ 5-10% trong năm 2021..  

Theo WTO (6/2020), dự báo thương mại toàn cầu năm 2020 sẽ giảm từ 13-32% so với năm 2019 
(tùy theo diễn biến dịch bệnh); trong khi WB và IMF (6/2020) dự báo mức giảm từ 11,9-13,4%. 

Các tổ chức kinh tế đánh giá suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2020 đã rõ rệt và dự báo kinh tế toàn 
cầu năm 2020 suy giảm từ 4,9-7%. 

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang đỉnh điểm 

Quan hệ Mỹ và Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên dấy lên nguy cơ một 

cuộc Chiến tranh lạnh của thế kỷ 21 giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. 

Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua luật và phê chuẩn một sắc lệnh trừng 

phạt Trung Quốc về vấn đề Hong Kong sau khi luật an ninh quốc gia mới có hiệu lực tại đặc khu. 

Hôm 21/7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston trong vòng 72 

tiếng, với cáo buộc thu thập thông tin tình báo. Trả đũa, Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự 

quán ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào hôm 24/7. 
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Trong các tháng còn lại của năm 2020, SBS nha ̣ n định nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục gặp nhiều 

khó khăn và thách thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh có diễn biến khó lường và dự kiến kéo dài, 

chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, đứt mạch, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm so với kế 

hoạch. Giai đoạn khó khăn, tồi tệ nhất của nền kinh tế vẫn còn ở phía trước khi mà lệnh hạn chế đi 

lại, giao thương giữa các nước chưa biết đến khi nào mới kết thúc. Những yếu tố bất ổn trên thế giới 

như cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn ngày một leo thang. Về dịch bệnh, đây là yếu tố khó đoán 

định nhất. Chúng ta hoàn toàn chưa thể nói trước được điều gì, bởi cho đến nay vắc-xin hay thuốc 

đặc trị vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm, ngay cả khi có văc-xin thì việc vận chuyển cung 

ứng đến các nước cũng là bài toán vô cùng khó khăn và nan giải.  

Nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 

2 khi số ca nhiễm đang ngày một tăng nhanh và buộc phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ nhằm khống 

chế dịch bệnh như tái giãn cách xã hội, dừng các chuyến bay quốc tế giữa các nước. Với chủ trương sẵn 

sàng hi sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tính mạng người dân thì khó có thể kỳ vọng vào viễn cảnh kinh tế 

tích cực trong những tháng cuối năm nay.  

Bên cạnh những khó khăn còn tồn tại cũng có những yếu tố có thể hỗ trợ cho tăng trưởng như việc 

hoàn tất ký kết Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và 

EU (EVIPA) đem lại, làn sóng dịch chuyển đầu tư do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tận dụng 
các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam.  

Dự báo cho kinh tế Việt Nam cả năm 2020 tăng trưởng có thể đạt mức từ 2-3,2% . Lạm phát bình 

quân năm 2020 vào khoảng 3,5- 4,1%. Mức tăng trưởng những tháng cuối năm phụ thuộc lớn vào 

diễn biến dịch bệnh và việc điều hành chính sách tài khoá, tiền tệ, nói cách khác là tăng trưởng tín 

dụng và đầu tư công.  

Dự báo Thị trường chứng khoán Việt Nam những tháng cuối năm. 

Thị trường chứng khoán trong nước từ đầu năm đến nay biến động mạnh theo hướng tiêu cực 

trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, tính tới thời điểm hiện nay chỉ số VN-

Index đã giảm xấp xỉ 17% so với mốc cuối năm ngoái trong đó đà giảm nhanh nhất diễn ra vào hồi 

tháng 3 khi mà dịch bệnh có chiều hướng bùng phát mạnh tại Việt Nam và trên toàn cầu. Sau khi 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt việc thực hiện giãn cách xã hội đã giúp cho Việt Nam 

kiểm soát tốt dịch bệnh. Cùng với các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ đã giúp cho TTCK 

Việt Nam từ đầu tháng 4 đến nay có đợt hồi phục và co hẹp đà giảm đáng kể. 

Có thể thấy rõ việc biến động của thị trường chứng khoán trong nước hiện nay phụ thuộc rất lớn 

vào diễn biến tình hình dịch bệnh cả trong và ngoài nước, trước bối cảnh làn sóng lây nhiễm COVID-

19 thứ 2 đang có chiều hướng lan rộng và khó lường như hiên nay thì rủi ro tại thị trường chứng 

khoán những tháng cuối năm vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên cùng có những yếu tố được coi là điểm 

Nhận định cuối năm 2020

http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-on-dinh-thong-suot-trong-boi-canh-dich-benh-325189.html
http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-on-dinh-thong-suot-trong-boi-canh-dich-benh-325189.html
https://www.youtube.com/watch?v=mloH28VzjwU
https://www.youtube.com/watch?v=mloH28VzjwU
https://www.youtube.com/watch?v=mloH28VzjwU
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sáng hỗ trợ thị trường trong nửa sau năm 2020 như việc thị trường Việt Nam có thể được nâng tỷ 

trọng trong nhóm thị trường cận biên của MSCI sau khi Kuwait được nâng hạng lên nhóm thị 

trường mới nổi hay việc chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công để góp phần thúc đẩy tăng trưởng. 

SBS dự báo, đến cuối năm 2020 với những khó khăn còn tồn tại hiện nay, trong kịch bản tích cực là 

dịch bệnh không bùng phát quá mạnh, vẫn trong tầm kiểm soát được thì khả năng VN-Index sẽ dao 

động trong khoảng 750–850 điểm. Tuy nhiên phải nhấn mạnh một lần nữa rằng đại dịch Covid-19 

là yếu tố khách quan và gần như không thể đoán định được. 

https://www.youtube.com/watch?v=mloH28VzjwU
https://www.youtube.com/watch?v=mloH28VzjwU
https://www.youtube.com/watch?v=mloH28VzjwU
https://www.youtube.com/watch?v=mloH28VzjwU
https://www.youtube.com/watch?v=mloH28VzjwU
https://www.youtube.com/watch?v=mloH28VzjwU
https://www.youtube.com/watch?v=mloH28VzjwU
https://www.youtube.com/watch?v=mloH28VzjwU
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viet.hd@sbsc.com.vn                                               anh.nt@sbsc.com.vn     
   

Người chịu trách nhiêm 
 

Dương Hoàng Linh  
linh.dh@sbsc.com.vn    
 

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Thương Tín  

278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 TP HCM Việt Nam 

Tel: +84 (8) 6268 6868    Fax: +84 (8) 6255 5957  

www.sbsc.com.vn 
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KHUYẾN CÁO 

 

Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên 

chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân 

trong báo cáo này đã được cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất 

trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không 

chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán hoặc lôi 

kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân 

viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập 

trong báo cáo này. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này. 

Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS 

hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài 

liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện 

truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này. 

mailto:viet.hd@sbsc.com.vn%09%09%09%09ly.dth@sbsc.com.vn
http://www.sbsc.com.vn/

