
Trong tháng 2, kinh tế thế giới đón nhận một số sự kiện tích cực như bước tiến mới trong tiến trình đàm 
phán thương mại Mỹ-Trung, Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tăng thuế lên gần 200 tỷ USD hàng hóa 
nhập từ Trung Quốc (dự kiến ban đầu là từ 1/3), thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội (27-28/2). Mặc 
dù vậy, triển vọng của một số nền kinh tế lớn nhìn chung khá ảm đạm. Trên cơ sở các chỉ báo kinh tế đã 
được công bố, kinh tế Mỹ cho thấy các tín hiệu trái chiều, cụ thể, hoạt động kinh doanh và tiêu dùng 
không thực sự khả quan với số lượng đơn đặt hàng mới và nhu cầu đối với máy móc, kim loại cơ bản suy 
giảm, chỉ số bán lẻ giảm mạnh 1,2% trong tháng 12/2018 trong khi thị trường việc làm tiếp tục diễn biến 
khả quan (tỷ lệ thất nghiệp tháng 1 ở mức 4% và tiền lương tăng lên). Trong cuộc họp cuối tháng 1, Fed đã 
giữ nguyên lãi suất, phát tín hiệu tạm dừng nâng lãi suất cũng như kiên nhẫn trong việc nhận định các diễn 
biến kinh tế, tài chính. Kinh tế châu Âu cho thấy dấu hiệu suy giảm rõ rệt, ước tính sơ bộ, GDP năm 2018 
chỉ tăng 1,8% so cùng kỳ, thấp hơn mức 2,3% năm 2017; chỉ số PMI Chế tạo, chỉ số niềm tin kinh doanh 
và tiêu dùng liên tục sụt giảm từ đầu năm 2018 đến nay trong khi chỉ số lạm phát tháng 1/2019 giảm xuống 
mức thấp nhất 9 tháng (1,4%). Các vấn đề chính trị tại khu vực này, đặc biệt là tại các nền kinh tế lớn, vẫn 
khá phức tạp và nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế khu vực. Trong bối cảnh đó, 
ECB đã chính thức chấm dứt chương trình nới lỏng định lượng và dự kiến tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp 
kỷ lục đến giữa năm 2019. Kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi với GDP quý 4/2018 tăng 0,3% so với 
quý trước. Triển vọng kinh tế Nhật Bản năm 2019 tích cực hơn với quyết định tăng lương cơ bản và sự gia 
tăng chi tiêu của Chính phủ nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2020 Tokyo. Mặc dù vậy, chỉ số PMI 
Chế tạo giảm xuống còn 48.5 trong tháng 2/2019, thấp hơn mức kỳ vọng của thị trường; niềm tin của 
doanh nghiệp và người tiêu dùng liên tục suy giảm, lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 
tháng (còn 0,2% trong tháng 1/2019), lạm phát cơ bản chỉ ở mức 0,8% (thấp hơn nhiều mục tiêu 2% của 
BoJ) là một số dấu hiệu kém khả quan. Các dữ liệu đến thời điểm hiện tại cho thấy kinh tế Trung Quốc 
đang tiếp tục hạ nhiệt, PMI sản xuất giảm, xuất khẩu giảm, chi tiêu hộ gia đình tăng chậm ngay cả trước 
thời điểm Tết nguyên đán. Chính phủ Trung Quốc công bố trợ cấp cho việc mua ô tô và các thiết bị nhằm 
kích thích tiêu dùng. Tăng trưởng tín dụng và các khoản vay mới gia tăng kỷ lục (3,23 nghìn tỷ NDT trong 
tháng 1) cho thấy các chính sách nới lỏng tiền tệ bắt đầu được thực thi. Mặc dù vậy, vẫn còn khá nhiều ý 
kiến xoay quanh tác dụng của các chính sách này. 
Trong nước, kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 tiếp tục ghi nhận một số kết quả khả quan: FDI đăng ký, giải 
ngân tăng trưởng mạnh, nhu cầu nội địa tiếp tục diễn biến tích cực, thị trường tài chính ngân hàng diễn 
biến tích cực với thanh khoản diễn biến tích cực, tỷ giá tương đối ổn định. Cùng với đó, việc trở thành 
nước chủ nhà tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên được kỳ vọng sẽ đem lại tác động lan 
tỏa tích cực với kinh tế. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp và xuất - nhập khẩu tăng trưởng chậm lại, hoạt 
động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn là hai điểm cần lưu ý. 
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 Trang 2 

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 giảm 

16,8% so với tháng trước và tăng 10,3% so cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm, 

IIP ước tăng 9,2% (thấp hơn mức 13,7% cùng kỳ năm 2018). Ngành chế biến, chế 

tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của khu vực công nghiệp (tăng 11,5%, đóng 

góp 8,9 điểm %), tuy nhiên mức tăng trưởng và đóng góp tiếp tục thấp hơn nhiều 

cùng kỳ năm 2018. Một trong các nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịp Tết 

nguyên đán Kỷ Hợi, kéo theo sự chững lại của cả 3 ngành công nghiệp cấp 1 

khác, trong đó, đáng chú ý, ngành khai khoáng giảm 4,7%, làm giảm 0,7 điểm % 

trong mức tăng chung. 

Doanh thu bán lẻ 

hàng hóa và  dịch vụ 

giảm nhẹ trong 

tháng 2 song doanh 

thu lũy kế vẫn tăng 

trưởng tích cực so 

cùng kỳ 

Sản xuất công 

nghiệp tăng trưởng 

thấp hơn cùng kỳ 

năm 2018 

Biểu đồ 2: CPI tháng 02/2015-02/2019 

Nguồn: TCTK 

Biểu đồ 1: Doanh thu bán lẻ hàng hóa & dịch vụ 02 tháng, 2015-2019 

Nguồn: TCTK 

Các chỉ tiêu TH 2T/2017 TH 2T/2018 TH 2T/2019 Dự báo Q1/2019 

Tăng trưởng GDP (%, yoy) 5,15 (Q1) 7,45 (Q1)  6,6-6,7 

CPI bình quân (%, yoy) 5,12 2,9 2,6 2,85 

Chỉ số SXCN - IIP (%, yoy) 2,4 13,7 9,2 10 

Xuất khẩu (tỷ USD) 27,61 34,55 36,68 56-58 

Nhập khẩu (tỷ USD) 28,45 34,07 36,76 56-57 

Cán cân thương mại (tỷ USD) (0,84) 0,47 (0,08) 0,5-1 

Vốn FDI đăng ký (tỷ USD) 2,80 3,34 8,47 9,5-10 

Vốn FDI thực hiện (tỷ USD) 1,5 1,55 2,56 3-4 

Bảng 1: Số liệu vĩ mô 2 tháng đầu năm 2019 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có sự sụt giảm nhẹ 

trong tháng 2, ước đạt 390,8 nghìn tỷ đồng (giảm 3% so với tháng trước). Lũy kế 

2 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ ước đạt 793,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so 

cùng kỳ năm 2018, loại trừ yếu tố giá tăng 9,28%. Mức tăng có và không có yếu 

tố giá đều cao hơn cùng kỳ 3 năm trước là minh chứng tiêu dùng nội địa vẫn liên 

tục mở rộng. Tháng 2/2019 là tháng thứ 10 liên tiếp doanh thu bán lẻ lũy kế tăng 

trưởng trên 10% so với  cùng kỳ. 

Theo TCTK, CPI tháng 02/2019 tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 0,9% so với 

tháng 12/2018 và tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 2/2019, chỉ 

số giá của 9/11 nhóm hàng hóa có mức tăng, trong đó, giá cả các nhóm phục vụ 

nhu cầu tiêu dùng, du lịch trong dịp tết tăng khá mạnh như nhóm hàng ăn và dịch 

vụ ăn uống, lương thực, thực phẩm và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch (tăng lần 

lượt 1,73%, 0,53%, 2,13% và 0,66% so với cùng kỳ năm 2018). Nhóm nhà ở và 

vật liệu xây dựng tăng 0,69% (chủ yếu do giá gas tăng 3,51% và giá điện sinh 

hoạt tăng 0,69%). Nhóm giao thông chỉ tăng nhẹ 0,16% mặc dù giá dịch vụ giao 

CPI tháng 2/2019 

tăng khá mạnh do 

giá cả các nhóm 

hàng hóa phục vụ 

nhu cầu tiêu dùng, 

du lịch trong dịp tết 

tăng 

Nguồn: Tổng hợp từ TCTK, Bộ KHĐT và Dự báo của TTNC 



  Trang 3 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 ước đạt khoảng 14,6 tỷ USD, giảm 

mạnh 33,9% so với tháng trước, chủ yếu do tháng 2 chỉ có 28 ngày và có 9 ngày 

nghỉ lễ. Lũy kế 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 36,68 tỷ USD 

hàng hóa, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2018 (thấp hơn mức tăng 25% trong 2 tháng 

đầu năm 2018). Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực có 

mức giảm hoặc tăng chậm hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước: điện thoại và 

linh kiện (giảm 7,3% so cùng kỳ năm trước); điện tử, máy tính và linh kiện (chỉ 

tăng 1,9%). Hầu hết các mặt hàng nông nghiệp chủ lực (hàng rau quả, hạt điều, cà 

phê, hạt tiêu, gạo, sắn) đều có mức sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2018. Ở 

chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 2 ước đạt 15,5 tỷ USD, tăng 10,5% 

so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 

36,76 tỷ USD, tăng 7,5% so cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng kim ngạch nhập 

khẩu chủ yếu đến từ nhập khẩu các sản phẩm điện từ và máy móc trong khi sự suy 

giảm đối với kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện cùng một số nguyên 

liệu đầu vào như sắt thép và chất dẻo là nguyên nhân chính dẫn đến mức tăng 

trưởng xuất khẩu thấp hơn cùng kỳ các năm trước. Đáng chú ý, nhập khẩu dầu thô 

tăng 76,8% về lượng và 82,1% về giá trị do nhu cầu tăng cao của Nhà máy Lọc 

hóa dầu Nghi Sơn. 

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 2 thâm hụt 900 triệu USD sau khi thặng dư 

816 triệu USD trong tháng 1 (ước tính sơ bộ của Tổng cục Hải quan). Cán cân lũy 

kế thâm hụt khoảng 84 triệu USD.  

Theo Cục đầu tư nước ngoài, tính đến hết 20/02/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, 

tăng thêm và góp vốn mua cổ phần đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với mức 

3,34 tỷ USD của cùng kỳ năm 2018. Trong đó, vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 

3,29 tỷ USD, tăng 57,4% và vốn góp, mua cổ phần đạt 5,17 tỷ USD, gấp hơn 4 

lần so với mức  1,25 tỷ USD của cùng kỳ năm 2018. Vốn FDI giải ngân đạt 2,56 

tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018. Theo lĩnh vực đầu tư, 3 lĩnh vực 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đăng ký tiếp tục là công nghiệp chế biến 

chế tạo, đạt 6,93 tỷ, chiếm 81,8%, tiếp đến là lĩnh vực bất động sản (5,6%) và hoạt 

động chuyên môn, khoa học công nghệ (3,6%). Theo đối tác, Hồng Kông là nhà 

đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, chiếm tỷ trọng 51% tổng vốn đăng ký, tiếp đến là 

Singapore (11,5%) và Hàn Quốc (10,3%).  

Biểu đồ 3: Xuất nhập khẩu 02 tháng, 2015-2019 (tỷ USD) 

FDI vốn góp và mua 

cổ phần tăng mạnh 

so với cùng kỳ năm 

trước 

Nguồn: TCTK 

Biểu đồ 4: Thu hút FDI 02 tháng, 2015-2019 (tỷ USD) 

Nguồn: FIA 

Tỷ giá tiếp tục xu hướng ổn định trong nửa đầu tháng 2 do các yếu tố hỗ trợ từ 

dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng trưởng mạnh (FDI giải ngân 

tháng 1/2019 tăng 9,2% so với cùng kỳ 2018, đạt 1,55 tỷ USD), cùng với đó là 

dòng kiều hối lớn gửi về dịp Tết tăng mạnh; khối ngoại mua ròng 3.426 tỷ đồng 

Tỷ giá duy trì ổn định 

trong nửa đầu tháng 

2 và có xu hướng 

Xuất khẩu giảm nhẹ 

và nhập khẩu tăng 

trưởng nhẹ so cùng 

kỳ năm trước, cán 

cân thương mại thâm 

hụt trở lại 

thông công cộng tăng 4,4% do giá xăng dầu được giữ ổn định nhằm bình ổn giá 

trong dịp Tết. Bình quân 2 tháng đầu năm, chỉ số CPI tăng 2,6% so với cùng kỳ.   



 Trang 4 

Thị trường chứng 

khoán tăng điểm trở 

lại 

VN-Index khởi đầu tháng 2/2019 ở mức 908 điểm, chốt ngày 28/2 đã tăng lên 965 

điểm (tăng 8,1% so đầu năm). Nhìn lại diễn biến thị trường chứng khoán từ đầu 

năm, có thể thấy, khối ngoại bắt đầu mua ròng mạnh trở lại từ tháng 1/2019 kéo 

sang nhiều phiên trong tháng 2/2019, giúp tâm lý nhà đầu tư dần ổn định, tạo lực 

đỡ thị trường thoát khỏi chuỗi điều chỉnh 4 tháng liên tiếp trước đó để quay trở lại 

xu hướng tăng. Kể từ đầu năm đến nay, KBNN đã tổ chức 5 buổi đấu thầu trái 

phiếu chính phủ trong tháng 1/2019 và 3 buổi trong tháng 2. Tính đến ngày 

Biểu đồ 5: Diễn biến tỷ giá USD/VND T2/2018 - T2/2019 

Nguồn: TTNC tổng hợp 

Biểu đồ 7: Diễn biến lãi suất liên ngân hàng T2/2018-T2/2019  

Nguồn: TTNC tổng hợp 

Mặc dù mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2019 chỉ khoảng 14%, song để tranh 

thủ nguồn tiền nhàn rỗi dồi dào trong dân cư, ngay từ đầu năm các TCTD đẩy 

mạnh huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ khách hàng cũng như để 

cơ cấu lại nguồn vốn nhằm bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động như tỷ lệ vốn vay 

ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II... Với 

tình hình thanh khoản dồi dào, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trên 

tất cả các kỳ hạn trong tháng 2/2019. Tính đến ngày 28/2/2019, lãi suất liên ngân 

hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm về mức 4%, giảm 90 điểm % so với thời điểm cuối 

tháng 1. Lãi suất liên ngân hàng sau Tết cũng đã giảm mạnh so với đầu năm, lần 

lượt giảm 145, 60, 50 điểm % xuống còn 3,95% (kỳ hạn 1 tuần), 4,3% (2 tuần), 

4,6% (1 tháng). Trước diễn biến này, NHNN đã sử dụng khá linh hoạt các công cụ 

chính sách tiền tệ để điều tiết lượng tiền cung ứng với mục tiêu kiểm soát lạm 

phát và ổn định thanh khoản của hệ thống TCTD.  

Thị trường tiền tệ, tín dụng tương đối ổn định. Theo NHNN, tính đến hết ngày 

25/02/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 2,11%; huy động vốn tăng 

1% , tín dụng đối với nền kinh tế tăng 0,77% so với cuối năm 2018.  

Thanh khoản hệ 

thống diễn biến tích 

cực, mặt bằng lãi 

suất liên ngân hàng 

giảm mạnh trên tất 

cả các kỳ hạn trong 

tháng 2/2019  

trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm 2019… Trước diễn biến này, 

NHNN mua 4 tỷ USD trong tháng 1 để tăng dự trữ ngoại hối quốc gia. Với những 

động thái nhằm cân bằng lại thị trường của NHNN cùng với diễn biến cán cân 

thương mại quay lại thâm hụt trong tháng 2 đã dẫn đến tỷ giá có xu hướng tăng 

nhẹ từ tuần 3 của tháng 2 sau nhiều ngày giao dịch ổn định. Đến ngày 28/2/2019, 

tỷ giá giao dịch quanh mức 23.200 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm của NHNN ở 

mức 22.910 đồng/USD. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần là 

23.597 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.225 đồng/USD.  

tăng nhẹ trong 

những ngày gần đây 

Biểu đồ 6: Tỷ giá tại một số ngân hàng thương mại ngày 26/02/2019 

Nguồn: TTNC tổng hợp 

Biểu đồ 8: Diễn biến thị trường chứng khoán T2/2018-T2/2019  

Nguồn: Bloomberg 
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Về tăng trưởng kinh 

tế 

Các dữ liệu kinh tế công bố tính đến hết tháng 2/2019 cho thấy bức tranh kinh tế  

Việt Nam trong quý 1 dự kiến tương đối khả quan. Một số yếu tố bất lợi có thể 

ảnh hưởng đến tăng trưởng các khu vực sản xuất trong quý 1 bao gồm: Thời tiết 

diễn biến khá bất thường, một số hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục diễn ra tại 

nhiều khu vực trên cả nước, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông 

nghiệp; kỳ nghỉ Tết nguyên đán làm gián đoạn hoạt động sản xuất công nghiệp và 

xuất khẩu, chỉ số sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng 

chậm hơn khá nhiều so với các tháng cuối năm 2018 và cùng kỳ 2018; kinh tế 

toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn khó lường, nhu cầu đối với các mặt 

hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể suy giảm; hoạt động của DN còn khó khăn. 

Về khía cạnh tích cực, trong quý 1, hoạt động tiêu dùng nội địa dự kiến tiếp tục 

diễn biến khả quan, nguồn vốn đầu tư FDI đăng ký đã tăng trở lại trong khi giải 

ngân vốn đầu tư từ các nước ngoài và ngân sách nhà nước đều tăng trưởng tích 

cực, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội và sự phát triển của các 

quan hệ hợp tác quốc tế khác đã góp phần lớn trong quảng bá hình ảnh Việt Nam, 

dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu dịch vụ du lịch và lưu trú 

ăn uống. Bên cạnh đó, môi trường kinh tế vĩ mô tương đối ổn định cùng các giải 

pháp điều hành chính sách linh hoạt và hiệu quả, đặc biệt là chính sách tiền tệ là 

nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế trong quý 1. 

Trên cơ sở các yếu tố thuận lợi và bất lợi, dự kiến GDP Việt Nam quý 1/2019 tăng 

trưởng khoảng 6,6-6,7%, thấp hơn so với quý 1/2018 (7,45%) chủ yếu do ngành 

công nghiệp tăng trưởng thấp hơn. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản dự 

kiến tăng trưởng 3,8-3,9%, khu vực công nghiệp-xây dựng tăng trưởng 8,8-8,9% 

và khu vực dịch vụ tăng trưởng khoảng 6-6,1%. 

Về lạm phát Mặc dù giá nhiên liệu thế giới đang trong xu hướng tăng tác động mặt bằng giá cả 

hàng hóa trong nước (ngày 28/02 giá dầu WTI ở mức 57,1 USD/thùng, giá dầu 

Brent là 66,7 SD/thùng so với mức đầu năm 2019 lần lượt là 45,8 USD/thùng và 

54,3USD/thùng) nhưng với sự quyết liệt điều hành tiếp tục kiểm soát lạm phát 

trong năm 2019 của Chính phủ, dự báo CPI bình quân quý 1/2019 tăng nhẹ và ở 

mức 2,85%, tương đương mức tăng quý 1/2018 (2,82%) và thấp hơn nhiều mức 

tăng quý 1/2017 (4,96%). 

28/2/2019, KBNN đã huy động được 55.193,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông 

qua hình thức đấu thầu tại HNX, đạt 21,2% kế hoạch năm 2019. Kho bạc Nhà 

nước cho biết dự kiến năm 2019, khối lượng TPCP sẽ huy động qua kênh đấu 

thầu khoảng 260.000 tỷ đồng; kỳ hạn phát hành bình quân khoảng 13 năm. 

 

Giải ngân vốn từ NSNN hết 2 tháng mới đạt 9% kế hoạch năm (tương đương cùng 

kỳ năm 2018), trong đó giải ngân vốn Trung ương quản lý giảm 29,8% so với 

cùng kỳ năm trước. Một phần là do kỳ nghỉ Tết khá dài, lý do khác có thể do khâu 

phân bổ vốn và triển khai còn chậm. 

Giải ngân đầu tư 

công vẫn rất chậm  

Hết 2 tháng đầu năm, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 

giảm 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 25,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 

năm 2018. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 13.500 DN 

(tăng 20,8%), hoàn tất thủ tục giải thể là 3.156 DN (tăng 24,8%). Như vậy, số DN 

thành lập mới tương đương số DN ngừng hoạt động, giải thể! Rõ ràng là DN còn 

nhiều khó khăn, môi trường đầu tư – kinh doanh còn nhiều rào cản?  

Tình hình doanh 

nghiệp còn nhiều 

khó khăn 
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Trong quý 1, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 

chậm lại so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa mặc dù vẫn 

tăng trưởng song tốc độ tăng nhiều khả năng chậm hơn quý 1/2018. Cùng với sự 

sụt giảm kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng chậm hơn do nhu 

cầu nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào phục vụ không tăng mạnh như cùng kỳ các 

năm trước.  

Một trong những nguyên nhân dẫn đến mức tăng trưởng kim ngạch chậm hơn 

trong quý 1 là do số lượng ngày nghỉ lễ kéo dài trong quý gây gián đoạn hoạt 

động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức tăng 

trưởng giảm khá lớn so với cùng kỳ các năm trước (tăng 5,9% so với mức tăng 

25,1% và 16,5% trong 2 tháng năm 2018 và 2017), cho thấy hoạt động thương 

mại tại Việt Nam có thể nằm trong vòng xoáy suy giảm thương mại toàn cầu, nhất 

là khi giao thương với một số thị trường châu Á quan trọng (như Trung Quốc, 

Hàn Quốc và Nhật Bản) có xu hướng tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ các 

năm trước. 

Mặc dù vậy, với chính sách mở cửa thương mại, tác động của các FTA đã có hiệu 

lực và triển vọng từ các FTA vừa có hiệu lực/đang đàm phán là cơ sở quan trọng 

đối với hoạt động XNK của Việt Nam. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào 

các lĩnh vực sản xuất quan trọng, đặc biệt là khu vực chế biến, chế tạo là nền tảng 

cho việc gia tăng sản lượng, kim ngạch hàng hóa phục vụ xuất khẩu. Dự kiến, đến 

hết quý 1/2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 56-58 tỷ USD (tương 

đương khoảng 20-22% kế hoạch năm), kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 56

-57 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư ở mức 0,5-1 tỷ USD. 

Về xuất, nhập khẩu 

- Về tỷ giá: Tỷ giá USD/VND dự kiến ổn định quanh mức 23.200 VND/USD đến 

hết quý 1/2019 với các yếu tố hỗ trợ như sau: (i) chênh lệch lãi suất VND-USD 

duy trì ở mức dương (1W ở mức 1,8-2,0%); (ii) cung-cầu ngoại tệ khá cân bằng; 

(iii) môi trường quốc tế chưa có nhiều đột biến.  

- Về lãi suất: Với diễn biến thanh khoản của hệ thống ngân hàng dồi dào, lãi suất 

qua đêm liên ngân hàng dự báo sẽ tiếp tục giảm. Với các biện pháp điều chỉnh hỗ 

trợ linh hoạt của NHNN, dự báo tình hình tổng thể lãi suất thị trường sẽ có xu 

hướng ổn định và giảm nhẹ trong quý I.    

- Về thị trường chứng khoán: Với nhiều yếu tố hỗ trợ ở cả trong và ngoài nước, 

dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ diễn biến tích cực trong tháng Ba cả 

về điểm số lẫn thanh khoản để đón dòng vốn quốc tế đang ngày một tăng, chỉ số 

VN-Index dự báo có thể đạt mốc 1.020 điểm (tăng 14,3% so với đầu năm). 

Về thị trường tài 

chính - ngân hàng 

Nguồn vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng trưởng nhờ những yếu tố 

sau: (i) Nguồn vốn FDI toàn cầu tới các nước Châu Á nói chung và khu vực 

ASEAN nói riêng tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng (trong giai đoạn 2014-

2017, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn nguồn vốn FDI toàn cầu tới các 

nước Châu Á đạt 1,6%/năm và tới các nước ASEAN đạt 3,8%/năm); (ii) Nỗ lực 

cải cách thể chế của Chính phủ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư 

nhân, tăng cường thu hút FDI; (iii) Tiềm năng thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực 

như tài chính, ngân hàng, BĐS, bán lẻ, logistics, cơ sở hạ tầng khá lớn; và (iv) 

Triển vọng tích cực đối với dòng vốn đầu tư nhờ các hiệp định thương mại như 

CPTPP, EVFTA...và khả năng chuyển dịch nguồn vốn FDI từ Trung Quốc sang 

các nước Đông Nam Á trong bối cảnh chiến tranh thương mại gia tăng. Dự báo, 

đến quý I/2019, vốn FDI đăng ký mới, tăng thêm và góp cổ phần vào Việt Nam ở 

mức 9,5-10 tỷ USD, vốn FDI giải ngân ước đạt 3-4 tỷ USD. 

Về vốn đầu tư nước 

ngoài 


