
 

  

KINH TẾ VĨ MÔ ỔN ĐỊNH VÀ CÁC YẾU TỐ TIỀN ĐỀ CHO SỰ ỔN 
ĐỊNH KINH TÊ VĨ MÔ TIẾP TỤC ĐƯỢC DUY TRÌ  

Kinh tế vĩ mô Việt nam tiếp tục ổn định trong quý 1 2019. Các số liệu 
kinh tế bao gồm tỷ giá, lạm phát và lãi suất ổn định. Cụ thể tới hết 
tháng 3 2019 lạm phát 2,7% so với cùng kỳ năm 2018 (năm 2018 tăng 
2,66% so với năm 2017), tỷ giá VND-USD mua-bán trên thị trường 
ngân hàng ở mức 23150 đồng/USD – 23,250 đồng/USD (so với giá 
tương ứng tại thời điểm 31/12/2018 là 23165 đồng/USD và 23255 
đồng/USD), lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng của nhóm các ngân 
hàng TMCP Nhà nước và ngân hàng cổ phần hàng đầu duy trì ở mức 
7,05% tới 7,17% (thay đổi +0,07% so với thời điểm đầu năm), lãi suất 
cho vay ổn định ở mức 6%-9% đối với vay ngắn hạn và 9%-11% đối 
với cho vay trung và dài hạn. Các yếu tố tiền đề cho sự ổn định kinh tế 
vĩ mô tiếp tục được duy trì. Dòng tiền FDI gia tăng mạnh (tổng thể tăng 
86%) so với cùng kỳ năm 2018, trong đó giá trị góp vốn mua cổ phần 
tại các doanh nghiệp tăng 200% so với cùng kỳ và vốn đầu tư mới tăng 
30,9%. Dòng vốn FDI cũng tập trung mạnh vào khu vực chế biến chế 
tạo là khu vực Việt Nam đang có lợi thế thu hút vốn đầu  tư. Dòng tiền 
đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) trong 3 tháng đầu năm mua ròng tại 
thị trường Việt Nam 233 triệu Đô la. Cũng sau 3 tháng, Việt nam đang 
có thăng dư thương mại đối với hàng hóa là 536 triệu USD và nhập 
siêu đối với dịch vụ trị giá 405 triệu USD dẫn tới thăng dự thương mại 
tổng thể. Các yếu tố trên dẫn tới việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục 
thực hiện chính sách mua USD từ các ngân hàng thương mại để duy 
trì thanh khoản cao tiền Đồng cho thị trường liên ngân hàng từ đó kiểm 
soát lãi suất bên cạnh việc điều tiết tỷ giá. Theo số liệu từ Ngân hàng 
Nhà nước, SBV đã mua ròng khoảng 6 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm, 
đưa dự trữ ngoại hối của Việt Nam lên khoảng 64 tỷ USD (dự tính). 
Trong thời gian tới chính sách nêu trên của SBV sẽ tiếp tục được duy 
trì khi dòng vốn vào Việt Nam trong ngắn hạn sẽ tiếp tục gia tăng. Tuy 
nhiên trong quý 1 2019 cũng bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu cần theo 
dõi khi giá dầu tăng và việc điều chỉnh giá điện đã tạo sức ép lên lạm 
phát trong các tháng đầu quý 2, tăng trưởng xuất khẩu quý 1 cũng 
đang ở mức rất thấp so với các năm kể từ 2011 và có thể xuất hiện 
thâm hụt thương mại đối với hàng hóa trong các tháng tới. Tổng thể, 
các yếu tố kinh tế vĩ mô chính sẽ tiếp tục ổn định trong quý 2 2019.     
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TĂNG TRƯỞNG GDP QUÝ 1 2019 ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU 

Tăng trưởng GDP quý 1 2019 ở mức 6,79% so với cùng kỳ năm trước, là mức 
tăng trưởng quý 1 cao thứ 3 trong 12 năm trở lại đây (sau năm 2008 và 2018), 
duy trì được tốc độ tăng trưởng hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,8%. 
Các dự báo gần nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng 
HSBC về tăng trưởng GDP 2019 của Việt Nam đang ở mức 6,6% tới 6,8% cho 
năm 2019, là tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong các nước khu vực. Động 
lực chính cho tăng trưởng GDP quý 1 2019 vẫn tới từ khu vực sản xuất công 
nghiệp và khu vực dịch vụ với mức giảm không đáng kể so với 3 quý gần nhất 
(Xem bảng) đạt mức tương ứng 12,4% và 6,5% so với cùng kỳ năm 2018. Ở 
chiều ngược lại, khu vực sản xuất nông nghiệp và khai khoáng có tốc độ tăng 
trưởng chậm lại đáng kể trong các quý trước đó. Xu hướng tốc độ tăng trưởng 
GDP được hỗ trợ bởi tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp và dịch vụ 
đã xuất hiện từ quý 1 2018 và đang được duy trì tiếp tục trong năm 2019. Các 
ngành chế biến, chế tạo đang là khu vực thu hút vốn FDI cao nhất (chiếm 
75,3% vốn cấp mới trong quý 1 2019). Từ góc độ tiêu dùng, tổng giá trị hàng 
hóa bán lẻ có tốc độ tăng cao hơn so với năm 2018 với tốc độ tăng trưởng 
chung là 12% (cùng kỳ 2018 là 8,9%) và mức tăng trưởng sau khi điều chỉnh 
cho lạm phát là 9% (năm 2018 là 8,6). Tới hết quý 1 2019, các rủi ro lớn đối với 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam bao gồm chiến tranh thương mại và suy thoái 
kinh tế tại các nền kinh tế lớn vẫn tiếp tục tồn tại tuy nhiên mức độ đã giảm 
đáng kể so với thời điểm 31/12/2018, chưa thấy xuất hiện các nguy cơ mới có 
tác động trực tiếp làm thay đổi mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2019 đã 
được Chính phủ đặt ra ở mức 6,8%.   

SỐ LIỆU KINH TẾ QUÝ 1 2019 VÀ CÁC DỰ BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH 
TRONG CÁC QUý CÒN LẠI  

Trong bối cảnh kinh tế có xu hướng tăng trưởng chậm lại và các dự báo đang 
hướng tới việc kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm hơn so với 2018, Chính phủ 
đang có các động thái đối phó tích cực để duy trì tốc độ tăng trưởng GDP. Các 
số liệu kinh tế quý 1 2019 cũng cho thấy chưa có sự thay đổi đối với các động 
lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng tín dụng và và tăng trưởng phương 
tiện thanh toán 3 tháng đầu năm 2019 (2,54% và 1,9%) thấp hơn so với cùng 
kỳ 2018 (3,23% và 2,23%). Hoạt động đầu tư toàn xã hội vẫn được duy trì 
(tổng đầu tư 359,2 nghìn tỷ, tương đương 32,2% GDP và tăng 8,8% so với 
cùng kỳ 2018) tuy nhiên việc giải ngân đầu tư từ ngân sách nhà nước hoàn 
thành kém hơn mục tiêu và có mức tăng trưởng thấp (sau tháng đạt 14,7% kế 
hoạch năm và tăng 3,2% so với quý 1 2018). Chính phủ đang tập trung vào 
chính sách tài khóa và đã gửi thông điệp sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư bằng 
ngân sách nhà nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong các quý còn lại của 
năm. Các công trình liên quan tới xây dựng hạ tầng sẽ được đầu tư nhanh và 
quyết liệt bắt đầu từ quý 2 2019, trong đó tiêu biểu là ba hợp phần đầu tiên của 
dự án đường cao tốt Bắc-Nam sẽ được khởi công trong tháng 6 2019.          
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