BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 23 tháng 05 năm 2022
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀ Y
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
Thị trường cơ sở
HSX

HNX

Điểm số

1,218.81

300.66

Thay đổi (%)

-1.77%

-2.07%

557.4

75.2

Thay đổi (%)

+10.9%

-7%

Tổng GTGD (tỷ đồng)

13,332.6

1,718.7

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)

12,035.3

1,279.4

+4.6%

-6.9%

Số mã tăng

91

47

Số mã giảm

358

157

Số mã đứng giá

48

44

Tổng KLGD (triệu)

Thay đổi (%)

Thị trường phái sinh
Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)

VN30F2206
324,733

VN30F2207
822

VN30F2209
153

VN30F2212
60

Giá tham chiếu (điểm)

1,276.8

1,267.8

1,274

1,263.2

Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)

1,253.1
-23.7

1,251
-16.8

1,240
-34

1,244.9
-18.3

Khối ngoại
HSX

HNX

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

922.1
1,361.2

7.55
11.04

Nước ngoài mua/bán ròng

-439.1

-3.49

Top mua ròng sàn HoSE
1
2

FUEVFVND
DCM

82.6 tỷ
51.2 tỷ

BCG
HDB

22 tỷ
20.8 tỷ

3

DPM

44.7 tỷ

FRT

16.3 tỷ

Top bán ròng sàn HoSE
1
2

SSI
VIC

154.6 tỷ
80.3 tỷ

HPG
VHM

47.7 tỷ
47.4 tỷ

3

VNM

49.5 tỷ

VND

41.3 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 giảm điểm, đường giá quay lại nằm dưới
đường MA10, các chỉ báo ngắn như MA10-MA20 và EMA20
vẫn lao dốc đi xuống chưa có dấu hiệu chững lại, cho thấy sự
tiêu cực trong ngắn hạn vẫn còn tiếp diễn. MACD Histogram ở
phân kỳ âm -0.6 điểm, cùng với dải Bollinger co nhẹ lại ở cả 2
đường nhưng vẫn hướng xuống. Chỉ báo RSI giảm nhẹ xuống
vùng 34-vẫn ở quanh vùng quá bán; Chỉ báo dòng tiền MFI
giảm nhẹ xuống vùng 25.1 cho thấy vị thế bán vẫn đang chiếm
ưu thế rõ ràng.

Kháng cự:
330 điểm
Hỗ trợ:
300 điểm
Nhận định:
Chỉ số HNX giảm điểm khá mạnh theo thị trường chung, đường
giá vẫn nằm dưới đường MA10 và các chỉ báo ngắn này như
MA10-MA20 và EMA20 vẫn có xu hướng lao dốc cho thấy
trong ngắn hạn khả năng chỉ số vẫn vận động tiêu cực. MACD
Histogram đảo chiều về phân kỳ dương +0.15 điểm, cùng dải
Bollinger Band giữ biên độ và vẫn đi xuống. Chỉ báo RSI giảm
nhẹ, vẫn ở vùng quá bán 26.1; Chỉ báo dòng tiền MFI có dấu
hiệu xuống dốc- ở vùng 25.3 cho thấy vị thế bán vẫn đang được
đẩy mạnh.

Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 23/05/2022.
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
MSN
TCB
CTG
MBB
SAB
MWG

-900
-400
-100
-1,000
-900
-1,400
-1,800
-1,150
-1,300
-3,300
-850
-900
-700
-2,400
-3,200

-1.2%
-0.5%
-0.2%
-1.0%
-2.4%
-1.8%
-2.6%
-3.3%
-4.3%
-3.1%
-2.4%
-3.5%
-2.6%
-1.5%
-2.4%

7.5%
6.3%
6.2%
4.2%
3.6%
3.2%
3.0%
2.9%
2.9%
2.7%
2.7%
2.6%
2.2%
2.1%
2.0%
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Mức độ ảnh hưởng đến VN-Index
(điểm)

-1.118
-0.4
-0.114
-0.502
-1.056
-0.709
-0.987
-1.214
-1.512
-1.022
-0.783
-1.135
-0.694
-0.404
-0.599
(Nguồn: NSI Tổng (Nguồn: NSI Tổng hợp)
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Diễn biến thị trường trong nước
• Thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 23/5 với việc các chỉ số đều tăng điểm. Tuy nhiên, đà tăng không quá mạnh do sự
phân hóa ở nhóm cổ phiếu lớn, trong đó, VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Hiện tại, các mã như STB,
BCM, VIC, VPB... đều chìm trong sắc đỏ và gây áp lực lớn lên các chỉ số. Trong đó, STB -3%, BCM -2,5%, VIC -1,4%,
VPB -1,1%....Chiều ngược lại, SHB, GVR, BVH, TPB, GAS... tăng giá tốt và giúp góp phần nâng đỡ các chỉ số. SHB +2%,
GVR +1,5%, BVH +2,2%...VN-Index hiện giảm 4,44 điểm (-0,36%) xuống 1.236,27 điểm. Đà giảm của VN-Index bị nới
rộng thêm về gần cuối phiên sáng khi hàng loạt cổ phiếu trong nhóm VN30 bị bán mạnh, trong đó, STB -3,9%, PDR -2,2%,
VPB -2%, BID -2%...Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 10,77 điểm (-0,87%) xuống 1.229,94 điểm.
• Chiều ngược lại, một số mã vốn hóa lớn nhóm phân bón, thủy sản, dầu khí giao dịch tích cực đóng vai trò trụ đỡ thị trường,
giúp chỉ số không giảm sâu.Trạng thái tiêu cực tiếp tục tiếp diễn, nhiều nhóm cổ phiếu khởi sắc phiên sáng nhưng đã thu hẹp
đà tăng vào cuối phiên sáng và đầu phiên chiều. Về cuối phiên, áp lực bán mạnh khiến thị trường nới rộng đà giảm sâu, có
thời điểm chỉ số giảm ~30 điểm. Tại nhóm mã Vn30- BVH là cổ phiếu duy nhất tăng giá 1,2%, các mã còn lại thuộc nhóm
Chứng khoán, Ngân hàng, trụ lớn đều giảm sâu như SSI, TPB, STB, VPB, CTG, BID, MSN với tỷ lệ mất giá trên 5%. Đóng
cửa phiên, nhóm mã Chứng khoán nhiều mã giảm trên 5% như SHS, MBS, SSI, HCM, BVS, FTS, VIX, PSI. Tương tự ở
nhóm cổ phiếu bất động sản, những mã "nằm sàn" và giảm sâu hôm nay có HDC, DIG, CEO, SID, IDJ, BCM, DXG, DXS,
SCR, TNT với tỷ lệ mất giá trên 5%. Đi ngược thị trường chung, cổ phiếu nhóm dầu khí đồng loạt tăng giá với biên độ hẹp.
Các cổ phiếu dẫn đầu đà tăng với tỷ lệ trên 1% trong nhóm có PVC, BSR, OIL, PVS, PVD, CNG, PGC.

Nhận định thị trường
• Nhìn chung, sự giằng co vẫn tiếp diễn trên thị trường chung với sự phân hóa ở các nhóm ngành. Càng về giữa phiên, giao
dịch kém sắc của nhóm mã trụ đã khiến thị trường dần trở nên tiêu cực. Nhóm mã Ngân hàng và Bất động sản-2 nhóm chiếm
tỷ trọng vốn hóa cao nhất thị trường đều giảm sâu khiến VN-Index không có nhóm mã dẫn dắt, dù nhóm Thủy sản, hóa chất,
dầu khí đều tăng giá nhưng không thể giúp được chỉ số thu hẹp đà giảm. Về cuối phiên, lực cung bán mạnh ra bằng mọi giá
khiến tâm lý hoảng loạn nối tiếp, cầu hấp thụ yếu dưới áp lực bán bằng mọi giá khiến chỉ số chính nhanh chóng giảm sâu và
chỉ thu hẹp nhẹ vào cuối phiên giao dịch.
• Ở nhóm VN30 lực bán áp đảo hoàn toàn, chỉ 1 mã tăng giá, tới 27 mã giảm. Thanh khoản rổ này phiên hôm nay đạt 139.3
triệu, tiếp tục tăng 26.5% so với phiên trước đó, tập chung ở các mã như SSI (30.8 triệu), STB (30.8 triệu), VPB (11.1 triệu),
POW (10.7 triệu),…chỉ số VN30 kết phiên giảm 27.16 điểm.
• Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 489 triệu đơn vị, tăng 5.5%, giá trị đạt 12,035.3 tỷ đồng, tăng
4.6% so với phiên trước đó. Thanh khoản xấp xỉ quanh mốc trung bình 20 phiên.
• Khối ngoại bán ròng khoảng 359 tỷ đồng tính chung ở cả 3 sàn. Tại sàn HoSE, dòng tiền này tập trung mua ròng CCQ
FUEVFVND (82.6 tỷ), DCM (51.2 tỷ), DPM (44.7 tỷ), BCG (22 tỷ),…phía bán ròng, họ bán SSI (154.6 tỷ), VIC (80.3 tỷ),
VNM (49.5 tỷ) và HPG (47.7 tỷ),…
• Chỉ số VN-Index chốt phiên với cây nến Marubozu đỏ cùng thanh khoản nở rộng. Việc dòng tiền yếu ớt, lực cầu mua lên
không có khiến nhà đầu tư “bắt đáy” trước đó nhanh chóng chốt lời, lực cung túa ra ngày càng nhiều khiến nhiều nhóm mã
giảm nhanh chóng mà không có cầu đỡ giá. Dự báo, với đà rũ cung hiện tại thì áp lực giảm điểm theo đà sẽ khiến chỉ số VNIndex test lại quanh vùng 1,200 điểm vào phiên sáng mai, sau khi hấp thụ đủ lượng cung thì sẽ có nhịp hồi phục lên nhờ lực
đẩy của dòng tiền gia nhập trở lại. Do hiện tại trống thông tin hỗ trợ nên các nhịp sóng hồi ngắn hạn trên thị trường diễn biến
khá nhanh. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn của chỉ số ở vùng 1,250 điểm, hỗ trợ ở vùng 1,100-1,150 điểm.
• Ở phía hợp đồng phái sinh, cả 4 hợp đồng đều giảm điểm, trong đó HĐTL tháng 6-VN30F2206 giảm 23.7 điểm, dừng ở
1,253.1 điểm, ở basic âm 2.25 điểm, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư hiện vẫn còn sự thận trọng với thị trường chung. Tổng
khối lượng hợp đồng phiên hôm nay đạt 326 nghìn.
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THÔ NG TIN THỊ TRƯỜNG
Nguy cơ suy thoái ở các nền kinh tế lớn và hệ lụy.
Theo bài viết trên báo The Straits Times, trong vài tháng qua, các nhà kinh tế và công chúng đều bận tâm với vấn đề lạm phát. Đó
là điều dễ hiểu vìtỷ lệ lạm phát đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm ở nhiều quốc gia.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, Google Trends đã chỉ ra rằng sự quan tâm đến kịch bản suy thoái kinh tế đang tăng lên đột biến.
Trong bài phát biểu nhân ngày Quốc tế lao động 1/5 vừa qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã cảnh báo về một cuộc suy
thoái có thể xảy ra vào năm 2023 hoặc 2024.
Mối quan tâm đến suy thoái kinh tế đã tăng cao kể từ khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất huy động lên 0,5% vào ngày
4/5, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2000, và báo hiệu thêm hai đợt tăng tương tự vào tháng 6 và tháng 7.
Tuy nhiên, để giải tỏa cho thị trường tài chính, Chủ tịch Fed Jerome Powell chỉ rõ rằng mức tăng 0,75%, mà một số đồng nghiệp
theo xu hướng “diều hâu” (thắt chặt tiền tệ) của ông ủng hộ, không phải là điều mà Ủy ban thiết lập lãi suất của Fed “đang tích cực
cân nhắc”.
Đối phó với lạm phát
Lạm phát đang gia tăng, vốn được thúc đẩy bởi giá lương thực và nhiên liệu tăng vọt. Cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng như các
biện pháp phong tỏa khắc nghiệt ở Trung Quốc làm đứt gãy các chuỗi cung ứng vốn đã mong manh và làm tăng chi phí vận tải,
cũng làm trầm trọng thêm vấn đề lạm phát. Vì vậy, trọng tâm của Fed là đối phó với lạm phát.
Trong phiên điều trần và tại cuộc họp báo ngày 4/5, ông Powell đã thừa nhận rằng phần lớn lạm phát được thúc đẩy từ phía cung,
phát sinh từ giá lương thực và nhiên liệu cũng như những sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng, và Fed không thể làm được gì nhiều cho
những vấn đề đó.
Ô ng nhấn mạnh rằng thị trường lao động Mỹ đang bị thắt chặt, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,6%. Bằng hình thức nào đó thông qua
chính sách tiền tệ hạn chế, Fed hy vọng đưa thị trường lao động nước này trở lại trạng thái cân bằng, từ đó giúp ngăn chặn vòng
xoáy giá cả-tiền lương. Ông thừa nhận sẽ có một số tác động tiêu cực liên quan đến việc này, rất có thể sẽ bao gồm thất nghiệp
nhiều hơn và giá tài sản tăng. Tuy nhiên, ông cho rằng nỗi đau lớn hơn sẽ đến từ việc không đối phó với lạm phát và để tình trạng
này trở nên khó có thể thay đổi.
Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Fed có thể thực hiện được điều mà ông Powell gọi là “hạ cánh mềm” (tăng lãi suất mà
không gây suy thoái kinh tế). Ô ng thừa nhận đây không phải là công việc dễ dàng, và lịch sử đã chứng minh điều này. Trong 14
chu kỳ tăng lãi suất gần đây nhất của Fed, 11 lần kết thúc là tình trạng suy thoái. Điều đáng lưu ý là trong lịch sử, các cuộc suy
thoái đã diễn ra sau những đợt tăng giá mạnh về lương thực và nhiên liệu, như giai đoạn 1973-1975, 1981-1983, 1990-1991 và
2007-2008.
Thắt chặt chính sách tiền tệ trở thành điểm yếu
Nhiệm vụ của Fed thậm chí sẽ còn khó khăn hơn vì bối cảnh hiện này là kinh tế Mỹ dù không suy thoái nhưng đang suy yếu.
Trong một tín hiệu cảnh báo, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý I/2022 đã thu hẹp một cách đáng kinh
ngạc, giảm 1,4% tính trên cơ sở hàng năm. Đây lần đầu tiên kinh tế suy giảm kể từ tháng 4/2020, và sẽ không có kích thích tài
khóa để giải cứu vào thời điểm này. Mặc dù báo cáo việc làm tháng Tư của Mỹ là tốt, với 428.000 việc làm được tạo ra, nhưng đó
là một chỉ số tụt hậu.
Các chỉ báo hướng tới tương lai đang có xu hướng giảm. Ví dụ, chỉ số của Viện quản lý cung ứng (ISM) đã và đang giảm kể từ
tháng 11/2021, mặc dù vẫn nằm trong vùng tích cực (cho thấy sự mở rộng, nhưng với tỷ lệ thấp nhất trong 5 tháng). Thành phần
tuyển dụng của ISM cũng giảm và chỉ ở mức 50,9 (chỉ dấu trên 50 thể hiện cho tăng trưởng), cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm
có khả năng sẽ chậm lại trong tương lai.
Trong một dấu hiệu suy yếu đáng quan ngại khác, thị trường nhà ở của Mỹ đang chậm lại sau những sự gia tăng mạnh mẽ về lãi
suất thế chấp trong ba tháng qua khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn tăng. Khi sự chậm lại này lan rộng ra nền kinh tế trong
những tháng tới, sự suy giảm trên thị trường nhà ở sẽ ảnh hưởng đến các ngành khác như xây dựng, hàng lâu bền, nội thất và thiết
bị gia dụng.
Trên hết, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến tài sản phát sinh từ giá cổ phiếu giảm mạnh, từ đó dẫn đến việc hủy hoại tài sản trị
giá hàng nghìn tỷ USD. Điều này sẽ dẫn đến cắt giảm chi tiêu tiêu dùng – động cơ chính của nền kinh tế Mỹ.
Những khó khăn ở châu Â u và Trung Quốc
Ngoài Mỹ, các nền kinh tế lớn khác cũng đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng khác. Điều này làm gia tăng nguy
cơ tất cả các nền kinh tế lớn đều sẽ tăng trưởng chậm lại cùng một lúc. Tăng trưởng của Khu vực sử dụng đồng euro (eurozone)
yếu kém, với tốc độ tăng trưởng hàng quý chỉ đạt 0,2% trong quý I/2022. Một lệnh cấm vận dầu mỏ đã được lên kế hoạch đối với
Nga và sự leo thang của cuộc xung đột ở Ukraine có thể khiến khu vực này rơi vào suy thoái.
Ở Trung Quốc, nhiều thành phố chiếm khoảng 40% GDP của nước này đang bị phong tỏa hoàn toàn hoặc một phần. Mục tiêu tăng
trưởng chính thức là 5,5% của Trung Quốc dường như nằm ngoài tầm với. Hầu hết các nhà kinh tế đã hạ thấp dự báo tăng trưởng
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đối với Trung Quốc xuống còn từ 4-5%, và thậm chí những dự báo đó có thể còn bị cắt giảm hơn nữa nếu chính sách "không
Covid" (zero Covid) của nước này kéo dài. Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống 3,9% vào tháng Tư, mức thấp
nhất kể từ tháng 6/2020, so với 14,7% trong tháng Ba.
Sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến các nền kinh tế châu Á vốn gắn bó chặt chẽ với nền
kinh tế nước này. Xuất khẩu của họ sang Trung Quốc sẽ đi ngang hoặc giảm, và họ sẽ nhận được ít đầu tư hơn vào cơ sở hạ tầng
theo sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) của Trung Quốc khi Trung Quốc mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng của riêng mình
để đối phó với sự suy giảm.
Các quốc gia châu Á , cùng với các nền kinh tế mới nổi khác, cũng dễ bị tổn thương không chỉ đối với giá lương thực và nhiên liệu
cao (hầu hết các nước này đều là những nước nhập khẩu ròng cả hai loại hàng hóa này) mà còn trước sự tăng gia mạnh của đồng
USD. Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch ước tính rằng nợ chính phủ bằng ngoại tệ trung bình của các nền kinh tế mới nổi đã tăng lên
31% GDP vào cuối năm 2021, từ 18% GDP vào năm 2013. Đồng USD mạnh hơn, cộng với lãi suất tăng ở Mỹ, sẽ khiến chính phủ
của các nền kinh tế này tốn kém hơn trong việc trả các khoản nợ bằng đồng USD của họ.
Họ cũng có thể buộc phải tăng lãi suất để ngăn chặn thất thoát vốn và đồng tiền của họ mất giá. Điều này thậm chí sẽ gây thêm áp
lực lạm phát đối với những gìmà các nền kinh tế này đã và đang phải đối mặt. Lãi suất cao hơn sẽ làm chậm lại tốc độ tăng trưởng
ở các nền kinh tế này.
Bị ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là chính phủ các nước thu nhập thấp. Tháng Tư vừa qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã báo cáo rằng
60% các quốc gia này hoặc đã gặp khó khăn về nợ hoặc có nguy cơ cao bị mắc nợ, so với 30% của năm 2015.
Ngoài ra còn có cả các khoản nợ tư nhân. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, đến cuối năm 2021, dư nợ USD của các tập đoàn
phi tài chính của các nước đang phát triển ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương là 909,4 tỷ USD, trong đó 139,3 tỷ USD đến hạn
thanh toán trong vòng một năm.
Rất nhiều công ty mắc nợ ở châu Á sẽ bị căng thẳng về tài chính do đồng USD mạnh và lãi suất của Mỹ cao hơn. Một cuộc suy
thoái toàn cầu là không chắc chắn, nhưng Thủ tướng Lý Hiển Long đã đúng khi cảnh báo đó là một nguy cơ cần đề phòng.
Ngày càng có nhiều nhà kinh tế nghiên cứu về khả năng này. Ví dụ, Giáo sư Kenneth Rogoff thuộc Đại học Harvard, đã cảnh báo
về những nguy cơ suy thoái không chỉ ở Mỹ mà còn ở châu Â u và Trung Quốc. Trong báo cáo mới đây về ổn định tài chính, Fed
thừa nhận rằng việc tăng mạnh lãi suất sẽ gây rủi ro cho nền kinh tế Mỹ và có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tài chính.
Những rủi ro này có thể sớm xuất hiện trên “màn hình radar” của Fed. Trong trường hợp đó, có khả năng Fed sẽ tạm dừng hoặc
thậm chí quay ngược chu kỳ tăng lãi suất của mình..
Đề nghị giám sát thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản.
Sáng 25-5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, thực hiện phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở
Báo cáo của Chính phủ, ý kiến các cơ quan của Quốc hội, các thành viên Ủy ban, Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ
nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh thay mặt Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội báo cáo Quốc hội
trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm
2021; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2022.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết năm 2021 là năm đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, dịch
Covid-19 bùng phát trên toàn quốc, diễn biến nhanh, phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và mọi mặt đời sống
kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, huy động được
sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cùng với sự
chuyển hướng từ chiến lược "phòng, chống dịch Covid-19" sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid19", kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, GDP Quý IV tăng 5,22%, cả năm đạt 2,58%, nhờ đó, đã hoàn thành ở mức cao nhất các
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả; 7/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế vĩ mô ổn định, CPI bình quân cả
năm chỉ tăng 1,84%, thu ngân sách nhà nước tăng 16,8% so với dự toán, bội chi, nợ công trong giới hạn cho phép, xuất siêu đạt
hơn 4 tỉ USD thay vì ước tính nhập siêu 2 tỉ USD; mặt bằng lãi suất giảm, tín dụng tăng trưởng, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân,
người lao động, người sử dụng lao động được triển khai tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, ổn định xã hội.
Bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn nhiều hạn chế, tồn tại, yếu kém cần khắc phục. Đó là 5 chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng
không đạt mục tiêu (tăng thêm 1 chỉ tiêu so với số đã báo cáo), chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội chỉ đạt 4,71% so với
mục tiêu 4,8%. Công tác phòng, chống dịch có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng; năng lực y tế, nhất là y tế cơ sở, còn bất cập, sai
phạm về đấu thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng.
Thu ngân sách vượt dự toán nhưng chưa bền vững. Ước thu ngân sách nhà nước đã báo cáo với Quốc hội có chênh lệch rất lớn với
số thu thực tế, làm ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng dự toán năm sau, thể hiện năng lực dự báo, phân tích còn yếu, đặc biệt, tình
trạng này đã kéo dài trong nhiều năm.
Cùng với đó việc phân bổ, giao dự toán chi chậm, kéo dài. Giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch, số vốn đầu tư xây dựng
cơ bản chưa giải ngân của Trung ương là 71.600 tỉ đồng, trong đó có 16.000 tỉ đồng của các Chương trình mục tiêu quốc gia đều
chưa được phân bổ, giải ngân trong năm 2021, phải chuyển nguồn sang năm 2022; giải ngân vốn ngoài nước chỉ đạt 32,85% dự
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toán; một số bộ, cơ quan trung ương giải ngân rất thấp, chỉ đạt dưới 20% kế hoạch.
Ủy ban Kinh tế cho rằng tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; việc hoàn thiện quy định pháp luật về cổ phần
hóa và sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công còn rất chậm, không hoàn thành mục tiêu. Thu từ cổ phần hóa đạt thấp, chỉ đạt
4.402 tỉ đồng/40.000 tỉ đồng, bằng 11% dự toán trong khi thị trường chứng khoán năm 2021 phát triển mạnh, là điều kiện thuận lợi
để có thể thoái vốn.
"Kết quả trên cho thấy, chính sách tháo gỡ, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp rất hạn chế, tổ chức thực
hiện chưa quyết liệt nhưng chưa có người đứng đầu nào bị xử lý trách nhiệm trong việc chậm trễ thực hiện nhiệm vụ này"- Chủ
nhiệm Ủy ban Kinh tế cho hay.
Về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kinh tế đề
nghị Chính phủ cần quan tâm, đánh giá kỹ hơn một số vấn đề: kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn vẫn còn tiềm ẩn rủi ro; giải ngân vốn
đầu tư công vẫn trì trệ, tỷ lệ giải ngân 4 tháng đầu năm chỉ đạt 16,36% (thấp hơn mức 17,04% so với cùng kỳ năm 2021) trong khi
nhiệm vụ giải ngân năm 2022 rất nặng nề; các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ
hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội triển khai chậm; nguy cơ nợ xấu tiềm ẩn.
"Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản có nhiều rủi ro, không bền vững, thiếu ổn định. Trên thị trường cổ
phiếu đã xuất hiện các hiện tượng tăng vốn khống, thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi; một số cổ phiếu/nhóm cổ phiếu có
biến động giá bất thường, không gắn với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, gây tổn thất trực tiếp cho nhà đầu tư và ảnh hưởng
tiêu cực đến tính ổn định và minh bạch của thị trường"- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nói và đề nghị tăng cường quản lý, giám sát thị
trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, ban hành điều kiện, tiêu chí quản lý phát hành
trái phiếu doanh nghiệp cùng với việc có giải pháp ổn định thị trường, tăng niềm tin của nhà đầu tư.
Ngoài ra, đề nghị lưu ý tới vấn đề lãng phítrong sử dụng đất đai ở một số nơi và tình trạng đẩy giá đất trong đấu giá đất đai để trục
lợi; tình trạng ùn ứ phương tiện trong xuất, nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu phía Bắc; việc công khai, minh bạch thông tin,
bảo đảm cung cấp thông tin ngay giữa các cơ quan nhà nước; việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, vượt ra khỏi khuôn khổ pháp
luật vìlợi ích chung.
Một số vấn đề về văn hóa, giáo dục, trẻ em, phòng chống tội phạm còn bất cập. Cần nhìn nhận, quan tâm thỏa đáng tới tình trạng
sức khỏe tâm thần của học sinh, nhất là do ảnh hưởng do dịch Covid-19; áp lực học hành, thiếu các hoạt động vui chơi, giải trí,
bệnh thành tích, kỳ vọng quá lớn của cha, mẹ, bạo hành gia đình, vấn đề thông tin mạng… là những nguyên nhân chính và cần có
ưu tiên, giải pháp phòng ngừa. Ngoài ra, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng cao, năm 2016 là khoảng 500 ngàn, người
đến năm 2021 tăng gần 2 lần, hơn 960 ngàn người, đã tác động không tốt đến hệ thống an sinh xã hội, mục tiêu mở rộng vững chắc
diện bao phủ bảo hiểm xã hội.
Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Triển
khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động; có giải pháp, phấn đấu giảm số đối tượng hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội một lần. Tăng cường tuyên truyền làm rõ chủ trương, quan điểm của Việt Nam đối với tình hình Nga - Ukraine; theo
dõi sát các vấn đề trong khu vực ASEAN để có giải pháp ngoại giao phù hợp.
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các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo.
Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khuyến cáo chung với tất cả các khách hàng
mà không cân nhắc khẩu vị rủi ro, năng lực rủi ro, các tiêu chí đầu tư cụ thể, tình trang tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ
thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào những khuyến nghị đầu
tư (nếu có) trong bản báo cáo này để thay thế cho các quyết định đầu tư độc lập của bản thân. Nhà đầu tư phải lưu ý
rằng giá chứng khoán luôn biến động, có thể lên hoặc xuống và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý
cho những kết quả tương lai. Trước khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên liên hệ với các cố vấn đầu tư để thảo luận
và đưa giá đánh giá cho các trường hợp cụ thể của mình. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng
như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của NSI.
Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị
hỏng, bị mất, đến chậm, không đầy đủ hay có chứa các mã độc hại. Do đó nếu báo cáo được phân phối bởi bên thứ ba
hoặc có chưa liên kết của bên thứ ba, NSI không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào được
cung cấp bởi bên thứ ba đó. Người đọc có thể sử dụng bất kì phương thức tiếp cận thông tin nào phù hợp và hoàn toàn
chịu rủi ro phát sinh.
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