BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 17 tháng 05 năm 2022
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀ Y
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
Thị trường cơ sở
HSX

HNX

Điểm số

1,228.37

315.44

Thay đổi (%)

+4.81%

+2.73%

584

79.7

-0.1%

+3.8%

Tổng GTGD (tỷ đồng)

14,297.3

1,724.2

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)

13,260.5

1,322.2

-3.6%

+0.8%

Số mã tăng

425

206

Số mã giảm

58

39

Số mã đứng giá

22

22

Tổng KLGD (triệu)
Thay đổi (%)

Thay đổi (%)

Thị trường phái sinh
Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)
Giá tham chiếu (điểm)
Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)

VN30F2205
364,450

VN30F2206
9,357

VN30F2209
104

VN30F2212
66

1,212

1,219.4

1,220

1,237.7

1,280.9
+68.9

1,281.8
+62.4

1,275.5
+55.5

1,278
+40.3

Khối ngoại
HSX

HNX

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)

1,674.3
1,702

5.9
16.8

Nước ngoài mua/bán ròng

-27.8

-10.9

Top mua ròng sàn HoSE
1
2

CTG
VNM

71.7 tỷ
60.7 tỷ

MSN
FUEVFVND

48.9 tỷ
41.9 tỷ

3

GMD

53.2 tỷ

VHC

26.8 tỷ

Top bán ròng sàn HoSE
1
2

HPG
SSI

173.1 tỷ
162.4 tỷ

VCB
VRE

100.4 tỷ
22.4 tỷ

3

STB

140.5 tỷ

DGC

16.4 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1,300 điểm
Hỗ trợ:
1,100-1,150 điểm
Nhận định:
Chỉ số VN-Index bật tăng điểm rất mạnh, đường giá nằm dưới,
ngày càng cách rất xa so với đường MA200, chưa cho dấu hiệu
tích cực trong trung hạn. Các chỉ báo ngắn như EMA20, MA10
và MA20 vẫn lao dốc. MACD Histogram ở phân kỳ âm -11.7
điểm, cùng với dải Bollinger hướng xuống. Chỉ báo RSI và
MFI phiên hôm nay lần lượt ở vùng 34.2 và 32.2 điểm- Chỉ báo
sức mạnh tương đối bật lên trên vùng quá bán sau khi đã giảm
rất sâu cùng dòng tiền có dấu hiệu cải thiện cho thấy lực cầu đã
dần nhập cuộc trở lại. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy chỉ số dù
bật mạnh nhưng cần tiếp tục kiểm định ở các phiên kế tiếp
nhằm rõ ràng xu hướng ngắn hạn.

Kháng cự:
340 điểm
Hỗ trợ:
300 điểm
Nhận định:
Chỉ số HNX cũng tăng giá tích cực cùng thị trường chung, tuy
nhiên đường giá vẫn cách xa so với đường MA200. Chỉ báo
ngắn như EMA20; MA10 và MA20 tiếp đà lao dốc. MACD
Histogram ở phân kỳ âm ở vùng -1.9 điểm, cùng dải Bollinger
Band vẫn ở xu hướng đi xuống. Chỉ báo RSI và chỉ báo dòng
tiền MFI phiên hôm nay lần lượt ở vùng 29.9 và 40.9 điểm. Chỉ
báo sức mạnh tương đối tăng nhẹ nhưng vẫn dưới ngưỡng quá
bán. Dòng tiền tiếp tục nhích nhẹ đi lên và có lực cầu đáng kể
đã quay trở lại tại các nhóm mã sàn giao dịch này. Các chỉ báo
kỹ thuật cho thấy chỉ số sàn giao dịch này đã dần cải thiện xu
hướng tích cực trong ngắn hạn.

Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 17/05/2022.
STT

Mã

Mức dao động trong
ngày (đồng)

% Dao
động

Tỷ trọng so với VNIndex

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VCB
VIC
VHM
GAS
HPG
NVL
VNM
BID
VPB
CTG
TCB
MSN
SAB
MBB
MWG

1,800
1,000
1,100
5,900
1,900
3,300
4,200
2,250
2,000
1,700
2,250
6,300
7,700
1,700
8,600

2.4%
1.3%
1.7%
6.2%
5.2%
4.4%
6.4%
7.0%
6.9%
6.9%
6.9%
7.0%
4.9%
6.9%
7.0%

7.9%
6.6%
6.4%
4.1%
3.6%
3.2%
3.1%
2.9%
2.9%
2.6%
2.6%
2.4%
2.3%
2.1%
2.0%
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Mức độ ảnh hưởng đến VN-Index
(điểm)

2.234
1
1.256
2.961
2.229
1.67
2.302
2.373
2.325
2.142
2.071
1.95
1.295
1.684
1.608
(Nguồn: NSI Tổng (Nguồn: NSI Tổng hợp)
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Diễn biến thị trường trong nước
• Mở cửa phiên giao dịch ngày 17/5, sắc đỏ tiếp tục bao trùm hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu và điều này khiến chỉ số chính
VN-Index tiếp tục giảm điểm. Trong đó, DXG tiếp tục bị kéo xuống mức giá sàn với dư bán giá sàn 3,9 triệu đơn vị. Các cổ
phiếu vốn hoá vừa và nhỏ khác như IDI, DBC, FCN, LDG, ASM, GEX.,.. cũng đồng loạt giảm giá sâu.Tại nhóm vốn hoá
lớn, các mã như BCM, VIB, MSN, SAB... cũng chìm trong sắc đỏ và gây áp lực rất lớn lên thị trường chung. BCM -4,5%,
VIB -4,1%, MSN -4,1%, SAB -2,5%...Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khítiếp tục biến động theo chiều tích cực, trong đó, PVD
+2,3%, PVS +2%...Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục biến động theo chiều hướng tích cực, trong đó, PVD tăng trần lên 18.500
đồng/cp, PVS +6,7%, PVC +7,4%. Trong khi đó, các mã trụ cột như SAB, MSN, VHM...vẫn giảm sâu và tiếp tục khiến VNIndex giao dịch trong sắc đỏ. Tới giữa phiên sáng, VN-Index đảo chiều và tăng trở lại 6,56 điểm. Bên cạnh nhóm dầu khí, các
cổ phiếu chứng khoán cũng đua nhau bứt phá mạnh, trong đó, VCI tăng trần lên 33.150 đồng/cp, HCM +4,7%, SSI
+3,7%...Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 6,94 điểm (0,59%) lên 1.178,89 điểm.
• Ngay sau giờ nghỉ trưa, đà tăng của các chỉ số được nới rộng khi hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu bứt phá, trong đó, tại nhóm
chứng khoán, HCM, VCI, VND... đều tăng trần. Ở nhóm ngân hàng, SHB và LPB cũng được kéo lên mức giá trần, STB
+6,6%, MBB +6,3%, CTG +5,7%...Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, L14, CEO, TNG, HUT, FCN, HAG, LCG, SAM,
DIG... đều tăng trần. Càng về cuối phiên, đà tăng của VN-Index càng tiếp tục được nới rộng thêm, trong đó các cổ phiếu như
SHB, BVH, CTG, VPB, MBB, HCM, PVD, LPB... đồng loạt tăng trần. Thêm vào đó, cổ phiếu nhà “Vingroup” bất ngờ đảo
chiều sang sắc xanh như VHM +1,6%, VIC +1,3%. Nhóm mã bán lẻ, thủy sản, công nghệ, phân bón , hóa chất, chứng khoán
cũng đều tăng trần hàng loạt. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 56,42 điểm (4,81%) lên 1.228,37 điểm. Toàn sàn có
425 mã tăng (151 mã tăng trần), 58 mã giảm và 22 mã đứng giá. HNX-Index tăng 8,39 điểm (2,73%) lên 315,44 điểm. Toàn
sàn có 202 mã tăng (51 mã tăng trần), 38 mã giảm và 22 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 2,64 điểm (2,83%) lên 95,84
điểm.

Nhận định thị trường
• Nhìn chung, sau nhịp rung lắc đầu phiên với áp lực bán tới chủ yếu từ nhóm mã trụ đã ảnh hưởng khá tiêu cực tới thị trường
chung. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy nhập cuộc đã hấp thụ lượng cung nhanh chóng và tiếp đà mua lên khiến thị trường cân
bằng trở lại và sắc xanh đã nhanh chóng lan dần ra thị trường chung. Nhóm mã Chứng khoán vốn rất nhạy với thị trường đã
cho tín hiệu tích cực với nhiều mã tăng mạnh khiến lòng tin của nhà đầu tư với thị trường dần quay trở lại. Theo đó, lực cầu
tại nhóm mã Ngân hàng đã giúp nhiều mã tăng hết biên độ sau nhịp giảm sâu thời gian qua đã dẫn dắt thị trường và là động
lực cho đà tăng của chỉ số chính. Càng về cuối phiên, sắc xanh-tím lan tỏa và bao phủ ở hầu hết các nhóm ngành khiến góc
nhìn thị trường tích cực và như một cơm mưa giữa tiết trời khô nóng.
• Ở nhóm VN30 lực cầu áp đảo giúp toàn bộ 30 mã tăng giá, trong đó 13 mã tăng hết biên độ. Thanh khoản rổ này phiên hôm
nay đạt 162 triệu, giảm 6.3% so với phiên trước đó, tập chung ở các mã như STB (30.8 triệu), HPG (23.4 triệu), SSI (19.7
triệu), VPB (10.4 triệu),…chỉ số VN30 kết phiên tăng 64.47 điểm.
• Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 542.9 triệu đơn vị, giảm 1.5%, giá trị đạt 13,260.5 tỷ đồng, giảm
3.6% so với phiên trước đó. Thanh khoản xấp xỉ quanh mốc trung bình 20 phiên.
• Khối ngoại bán ròng nhẹ 37 tỷ đồng tính chung ở cả 3 sàn. Tại sàn HoSE, dòng tiền này tập trung mua ròng CTG (71.7 tỷ),
VNM (60.7 tỷ), GMD (53.2 tỷ), MSN (48.9 tỷ),…phía bán ròng, họ bán HPG (173.1 tỷ), SSI (162.4 tỷ), STB (140.5 tỷ),
VCB (100.4 tỷ),…
• Chỉ số VN-Index chốt phiên với cây nến Bullish Engulfing dài sau 1 thời gian dài co nén và giảm rất sâu ở tất cả các nhóm
ngành, thanh khoản cũng dần được cải thiện. Phe short dường như đã phải nhanh chóng cover lại khi tín hiệu chỉ báo nhiều
nhóm cổ phiếu đã tạo đáy ngắn hạ, điều này đẩy lực cầu liên tục mua lên giúp hơn 200 mã tăng hết biên độ. Dự báo, chỉ số
phiên kế tiếp khản năng sẽ giằng co quanh vùng 1,230 điểm ở biên độ hẹp, điều này cho thấy đáy ngắn hạn của chỉ số vùng
1,150 điểm càng được củng cố. Ngưỡng kháng cự hiện tại của chỉ số ở vùng 1,300 điểm, hỗ trợ ở vùng 1,100-1,150 điểm.
• Ở phía hợp đồng phái sinh, cả 4 hợp đồng đều tăng điểm mạnh, trong đó HĐTL tháng 5-VN30F2204 tăng 68.9 điểm, dừng ở
1,280.9 điểm, ở basic dương 1.35 điểm, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư hiện đã tích cực dần trở lại, niềm tin dần được củng
cố sau nhiều thông tin tích cực. Tổng khối lượng hợp đồng phiên hôm nay đạt 374 nghìn.
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THÔ NG TIN THỊ TRƯỜNG
Giới đầu tư giao dịch thận trọng, Elon Musk khiến cổ phiếu Twitter và Tesla lao dốc.
Phố Wall chủ yếu giao dịch giằng co trong phiên thứ Hai (16/5) do chịu sự tác động của nhóm cổ phiếu tăng trưởng và giao dịch
thận trọng khi đã tăng tốt trong phiên cuối tuần trước.
Hoạt động kinh tế của Trung Quốc hạ nhiệt mạnh trong tháng 4 do việc phong tỏa nghiêm ngặt chống Covid-19 đã gây ra thiệt hại
nặng nề cho ngành tiêu dùng, sản xuất công nghiệp và việc làm, làm tăng thêm lo ngại nền kinh tế toàn cầu có thể suy giảm trong
quý thứ hai.
Tuy nhiên, cổ phiếu năng lượng đã tăng lên từ sự lạc quan rằng, nhu cầu của Trung Quốc sẽ phục hồi đáng kể sau những dấu hiệu
tích cực cho thấy đại dịch Covid-19 ở nước này đang được kiểm soát ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo đó, chỉ số năng lượng S&P 500 tăng lên mức cao nhất từ năm 2014 và đóng cửa tăng 2,6%, trở thành phân ngành hoạt động
tốt nhất trong số 11 chỉ số phụ, với cổ phiếu Occidental Petroleum tăng 5,7%, Marathon Oil nhích 3,6%.
Phiên này, nhiều cổ phiếu tăng trưởng lớn của Phố Wall đều giảm, trong đó Amazon và Alphabet mất hơn 1% và đè nặng lên S&P
500 và Nasdaq.
Đáng chú ý, cổ phiếu Twitter đã giảm hơn 8% sau khi Bloomberg đưa tin Elon Musk có thể đang tìm kiếm một mức giá thấp hơn
con số 44 tỷ USD cho thương vụ mua Twitter và nói rằng, số tài khoản giả mạo trên nền tảng này có thể nhiều hơn ít nhất bốn lần
so với những gì công ty đã nói.
Cổ phiếu Tesla, do Musk lãnh đạo, đã giảm gần 6%.
Kết thúc phiên 16/5, chỉ số Dow Jones tăng 26,76 điểm (+0,08%), lên 32.223,42 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 15,88 điểm (-0,39%),
xuống 4.008,01 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 142,21 điểm (-1,20%), xuống 11.662,79 điểm.
Chứng khoán châu Â u giảm, sau dữ liệu kinh tế yếu kém đáng báo động từ Trung Quốc làm dấy lên lo ngại suy thoái toàn cầu.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Â u giảm 0,03% xuống 433,35 điểm.
Doanh số bán lẻ tháng 4 của Trung Quốc giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái, gần gấp đôi so với dự báo, trong khi sản lượng
công nghiệp giảm 2,9%.
Trong khi đó, khoản cho vay của các ngân hàng mới ở Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm rưỡi vào tháng 4, khi đại
dịch làm khuynh đảo nền kinh tế và làm suy yếu nhu cầu tín dụng.
"Nền kinh tế toàn cầu sẽ gặp phải các vấn đề trong chuỗi cung ứng và rõ ràng Trung Quốc là rất quan trọng... và đó là môi trường
khiến châu Â u đối mặt với lạm phát cao hơn. Giá cả tăng sẽ khuyến khích các ngân hàng trung ương xem xét lại các chính sách,
với việc tăng lãi suất và điều đó không hữu ích nếu bạn muốn kích thích tăng trưởng kinh tế”, Teeuwe Mevissen, chiến lược gia vĩ
mô cấp cao tại Rabobank, cho biết.
Phiên này, cổ phiếu các công ty khai thác tăng 1,5%, bù đắp cho sự sụt giảm của chỉ số chính do giá kim loại công nghiệp tăng.
Trong khi đó, nhóm cổ phiếu công nghiệp là lực kéo lớn nhất đối với STOXX 600, trong khi các công ty xa xỉ, vốn có một phần
nhỏ nhu cầu từ Trung Quốc, đã giảm với LVMH của chủ sở hữu Louis Vuitton giảm 1,1%.
Đáng chú ý, cổ phiếu của Valneva đã giảm tới 19,1% sau khi nhà sản xuất dược phẩm Pháp cho biết thỏa thuận vắc-xin Covid-19
của họ với Ủy ban Châu Â u có khả năng bị hủy bỏ.
Kết thúc phiên 16/5: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 46,65 điểm (+0,63%), lên 7.464,80 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt
giảm 63,55 điểm (-0,45%), xuống 13.964,38 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 14,91 điểm (-0,23%), xuống 6.344,77 điểm.
Tại châu Á , chứng khoán Nhật Bản đã tăng, nhờ sự thúc đẩy từ phiên trước đó trên Phố Wall, mặc dù đà tăng đã bị kìm hãm do dữ
liệu kinh tế của Trung Quốc thúc đẩy lo ngại suy thoái.
Chứng khoán Trung Quốc giảm, sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh tế của nước này đã hạ nhiệt mạnh trong tháng 4 do những
ảnh hưởng bởi các đợt phong tỏa.
Chứng khoán Hồng Kông nhích lên khi nhóm cổ phiếu bất động sản thay thế nhóm công nghệ thúc đẩy thị trường.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng vọt, sau khi chỉ số giá sản xuất tại Mỹ trong tháng Tư tăng tốt hơn dự kiến.
Kết thúc phiên 16/5: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 119,40 điểm (+0,45%), lên 26.547,05 điểm. Chỉ số Shanghai Composite
tại Thượng Hải giảm 10,54 điểm (-0,34%), xuống 3.073,75 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 51,44 điểm (+0,26%), lên
19.950,21 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 7,66 điểm (-0,29%), xuống 2.596,58 điểm.
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Việt Nam hút nguồn vốn FDI chất lượng cao.
Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện là yếu tố thu hút đầu tư FDI
trong thời gian tới.
"Các diễn biến bất ổn trên thế giới gần đây cũng là cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư trong xu thế khu vực hóa", đây là nhận định
mới nhất của quỹ ngoại Dragon Capital về bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam.
Theo lý giải của quỹ ngoại này, Việt Nam có một vị trị địa lý thuận lợi khi là cầu nối giữa hai khu vực kinh tế đông dân và năng
động, đó là Trung Quốc và Đông Nam Á. Điều này cùng với hàng loạt các hiệp định thương mại tự do được ký trong nhiều năm
qua sẽ giúp cho Việt Nam có lợi thể thu hút chuyển dịch đầu tư, sản xuất. Nếu duy trì được lợi thế này, mức tăng trưởng GDP
hàng năm đều đặn 6,5 - 7% là kịch bản trong ít nhất vài năm tới.
Báo cáo này cũng chỉ ra, tiền đồng hiện là một trong những đồng tiền mạnh nhất trong khu vực ở thời điểm này. Dự trữ ngoại hối
dồi dào 110 tỷ USD giúp Ngân hàng Nhà nước có nhiều dư địa để duy trì chính sách ổn định tỷ giá, trong bối cảnh lạm phát toàn
cầu đang có xu hướng gia tăng. Đây đều là những nhân tố quyết định tiếp tục thu hút dòng vốn FDI trong bối cảnh kinh tế thế giới
nhiều biến động.
Thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao
Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam 220 triệu USD của Samsung đã hoàn thành xây dựng phần thô cuối tuần qua,
tương ứng với tiến độ 70%.
"Samsung sẽ tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển R&D cho hàng nghìn cán bộ công nhân viên người Việt dự kiến làm
việc tại đây, đồng thời phát triển mởrộng sang lĩnh vực công nghệ cao là trọng tâm của cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ
nhân tạo AI, cơ sở dữ liệu lớn Big Data, mạng 5G… Điều này sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển nói chung của
Việt Nam", ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết.
Thông qua việc xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới, Samsung sẽ chứng minh cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam và
ý chíquyết tâm đưa Việt Nam thành cứ điểm chiến lược ưu tiên hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.
Tượng tự, trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, Giám đốc Vận hành của LEGO nhấn mạnh, sự ổn định kinh tế vĩ mô, vị trí địa lý
chiến lược và tay nghề nhân lực chất lượng cao là những lý do cho dự án 1 tỷ USD của doanh nghiệp này, với cam kết phát triển
bền vững, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa.
"Chắc chắn các bạn sẽ thấy một mạng lưới cung ứng ngay tại Việt Nam. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng nhà máy
này sẽ đi vào vận hành trong năm 2024 và sẽ còn tiếp tục vận hành tại Việt Nam trong 50 - 100 năm nữa. Dù khi đó tôi chắc cũng
chẳng còn, nhưng gia đình LEGO vẫn sẽ ở Việt Nam", ông Carsten Rasmussen, Giám đốc Vận hành, LEGO, nhận định.
Cũng theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện là yếu tố thu hút đầu tư
FDI trong thời gian tới, với dự báo ít nhất tăng trưởng 10% so với năm 2021.
Tổ chức quốc tế nhận định về động lực tăng trưởng của Việt Nam
Dòng vốn FDI có thể coi là một chỉ báo cho thấy mức độ hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam trong tương quan so với cả khu vực và
thế giới, bởi dòng vốn FDI thế hệ mới là câu chuyện dài hạn, chứ không chỉ vài tháng hay vài năm.
Còn nếu xét trong bối cảnh trước mắt, đà phục hồi kinh tế lại là câu chuyện hấp dẫn hơn cả, khi mới đây, theo Nikkei Asian
Review, Việt Nam đã tăng 30 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số phục hồi COVID-19, tức là ngang với Nhật Bản, Singapore, Canada
và Italy. Đây cũng là một trong số những động lực tăng trưởng đáng chú ý của Việt Nam, dưới góc nhìn từ các tổ chức quốc tế.
"Nhìn chung khi xếp hạng tăng lên, có nghĩa là tình hình dịch bệnh dần vào tầm kiểm soát và đất nước có khả năng hồi phục kinh
tế tốt hơn. Tỷ lệ tiêm chủng càng cao, càng có thể mở cửa kinh tế nhiều hơn. Hiện Việt Nam đang đứng thứ 23 trên 121 nước về tỷ
lệ tiêm chủng, điều đó khá là tốt và chúng tôi đã ghi nhận một số dấu hiệu tích cực từ lĩnh vực kinh tế. Ví dụ, ngành vận tải hàng
không Việt Nam vẫn mở rộng nhanh chóng trong bối cảnh dịch bệnh, mang lại vị thế quan trọng cho Việt Nam trong chuỗi cung
ứng hiện nay", chuyên gia báo chídữ liệu của Nikkei Asia Review cho hay.
"Chúng tôi dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 6,5% trong năm nay. Việt Nam sẽ hưởng lợi những hiệp định thương mại
tự do, việc nới lỏng các biện pháp hạn chế và mở cửa nền kinh tế nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự phục
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hồi của tiêu dùng, nguồn vốn FDI ổn định, tăng trưởng xuất khẩu và tất nhiên là cả chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Năm 2023,
dự báo tăng trưởng ở mức cao hơn, khoảng 7%", ông Luke Hong, Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Văn phòng Nghiên cứu
Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3, cho hay.
"Chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay là 6,5% và năm sau là 6,7%. Tính cho đến hiện tại, tình hình
kinh tế vẫn bám sát với dự báo. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất có thể sẽ tác động đến tiền tệ của các nền kinh tế
đang phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam có dự trữ ngoại hối khá tốt nên Chính phủ có thể chủ động điều tiết trong trường hợp này",
ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhận định.
Câu chuyên phục hồi kinh tế cũng sẽ gắn chặt với đà phục hồi của nhóm ngành dịch vụ, điểm nhấn là du lịch. Đáng chú ý, tổng
doanh thu du lịch trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua đạt khoảng 22.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng hủy bỏ quy định
xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là những cơ sở để chúng ta tin tưởng ngành du lịch có thể bùng nổ trong
dịp hè năm nay.
Thống kê cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng 12,1% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức
tăng trưởng hàng tháng cao nhất trong 1 năm qua.
"Chúng ta có lợi thế người đi sau, với lợi thế điểm đến mới, sản phẩm mới, cung cách phục vụ mới. Thời gian qua, chúng ta vượt
qua Thái Lan và được vinh danh là lựa chọn điểm đến mới do tổ chức du lịch thế giới lựa chọn. Theo tôi đó là lợi thế cạnh tranh",
ông Nguyên Trùng Khánh, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch, đánh giá.
Củng cố nội lực để giảm thiểu tác động của những thách thức bên ngoài, từ cạnh tranh thương mại, dịch bệnh, căng thẳng địa
chính trị, hay yếu tố lạm phát đã được minh chứng là sức hút lớn nhất của Việt Nam tại thời điểm này. Như bài phát biểu mới đây
của Thủ tướng tại đại học Havard, Mỹ đã nhấn mạnh: "Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động hiện nay, các nước phải chú trọng
hơn đến xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, giảm thiểu tác động trước những cú sốc từ bên ngoài trong quá trình hội nhập; trong
đó, khẳng định xu hướng độc lập, tự chủ cũng không có nghĩa là đóng cửa, tự cung, tự cấp, mà gắn liền với chính sách mở cửa, hội
nhập quốc tế".
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Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị
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