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Mở đầu

 Đánh giá về triển vọng ngành ở Việt Nam là một công việc rất thách thức. Phương pháp tiếp cận của 

chúng tôi chủ yếu dựa trên dữ liệu (data-driven) nhằm phục vụ ngành đầu tư chứng khoán, quản trị

rủi ro và phục vụ nhà đầu tư nước ngoài mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

 Tài liệu này trình bày ở bức tranh tổng quan về một số ngành kinh tế chủ chốt của Việt Nam dựa trên

dữ liệu mà chúng tôi có được và chưa thể bao phủ hết tất cả các ngành kinh tế lớn của Việt Nam.

 Dữ liệu sử dụng trong tài liệu chủ yếu bao gồm khoảng 1700 công ty đại chúng với tổng vốn hóa 6,7 

triệu tỷ VND, chiếm 130% GDP 2021; và tổng doanh thu 2,8 triệu tỷ VND, chiếm 55% GDP 2021 của 

Việt Nam. Ở một số ngành, chúng tôi có sử dụng dữ liệu của các công ty chưa đại chúng để minh

họa cho đánh giá triển vọng và những phân tích liên quan

 Với cách tiếp cận cả “top-down” và “bottom-up” về bức tranh tăng trưởng các ngành của Việt Nam, 

mục đích của bài trình bày là đưa ra một số phân tích và nhận định về triển vọng các ngành của Việt 

Nam và một số ngụ ý về chính sách, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. 
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Sơ lược về FiinGroup: Lĩnh vực hoạt động chính

Đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ phân tích dữ liệu tài chính, phân tích ngành và dịch vụ xếp hạng

tín nhiệm tại Việt Nam :

▪ Hệ thống FiinPro

▪ Nền tảng FiinTrade

▪ Dịch vụ dữ liệu Datafeed

▪ Báo cáo phân tích doanh nghiệp

▪ Hệ thống FiinGate

▪ Dịch vụ phân tích dữ liệu

▪ Xếp hạng nhà phát hành

▪ Xếp hạng công cụ nợ

▪ Báo cáo Tín dụng doanh nghiệp

▪ Thẩm định tín dụng độc lập

▪ Báo cáo phân tích ngành

▪ Nghiên cứu thị trường

▪ Thẩm định kinh doanh

▪ Tư vấn thâm nhập thị trường

Thông tin

Tài chính

Nghiên cứu

Thị trường

Xếp hạng

Tín nhiệm

Thông tin

Kinh doanh
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Nội dung chính

Bức tranh chung về triển vọng tăng trưởng ngành

Triển vọng một số ngành quan tâm

1

2

3 Một số ngụ ý

Ngành ăn uống và lưu trú

Ngành ngân hàng

Ngành logistics

Ngành hàng không

Ngành bất động sản nhà ở
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Triển vọng GDP sẽ tiếp tục từ XNK, hồi phục sau đại dịch từ tiêu dùng và đầu tư 

trong nước…

Tăng trưởng GDP

Lạm phát
(tỷ lệ trung bình)

Tăng trưởng bán lẻ
(tỷ lệ thực tế)

Giải ngân FDI/ GDP

Tăng trưởng xuất khẩu

7.1% 7.0%

2.9% 2.6%

6.5%
4.5% 5.0%

3.5%
2.8% 3.2%

1.8%

4.0%

0.3%
1.9%

6.3% 6.2% 5.9% 5.4% 5.7% 4.9% 4.8%

13.8%
8.5% 7.0%

19.0%

8.0%

23.7%

12.9%

Nguồn: FiinGroup, Nghị quyết 01/NQ-CP, Bộ Công thương

2018 2019 2020 2021 2022F Q1.21 Q1.22

 GDP giai đoạn trong tâm dịch

COVID-19 (năm 2020 và 2021) 

được duy trì tăng trưởng dương chủ

yếu nhờ tăng trưởng XNK và Đầu

tư, nhất là đầu tư FDI

 Tiêu dùng suy giảm (thể hiện qua 

doanh thu Bán lẻ) nhưng đang trên

đà hồi phục tốt.

 Triển vọng GDP 2022 và 2023 sẽ

được củng cố nhờ: đầu tư khối tư 

nhân, đầu tư công, hồi phục tiêu

dùng và đà tăng trưởng tiếp tục của 

tiêu dùng trong nước.

8.4% 9.2%

-3.0% -6.2%

5.0% 4.4% 4.4%
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…nhưng thách thức trong ngắn hạn cũng không ít

Thách thức trong ngắn hạn (2022-2023):

 Sự phục hồi chậm chạp của các nền kinh tế lớn trên thế giới nhất

là các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như Châu Âu, Mỹ … 

do sự tăng mạnh của lạm phát và sự thắt chặt chính sách tiền tệ

của các ngân hàng trung ương lớn trên của họ có ảnh hưởng tiêu

cực đến sự phục hồi nhu cầu hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam –

một trong các động lực tăng trưởng chính trong nhiều năm qua. 

 Xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine dẫn đến việc đến gián đoạn

nguồn cung, đẩy mặt bằng giá cả trên thế giới về các sản phẩm

dầu mỏ (như xăng dầu, khí đốt …) và các hàng hóa quan trọng

như ngũ cốc, than đá, phân bón … tăng cao, ảnh hưởng đến lạm

phát tại Việt Nam do Việt Nam là nước nhập khẩu ròng các loại

sản phẩm này. 

 Việc duy trì chính sách Zero-Covid của Trung Quốc (một trong

những đối tác xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam) có thể tiếp

tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng, làm tăng chi phí logistics và 

ảnh hưởng đến tăng trưởng kim ngạch hàng hóa xuất/nhập khẩu; 

làm chậm quá trình phục hồi lượng khách du lịch từ Trung Quốc 

vào Việt Nam.

 Một số ngành chủ đạo/ có hiệu ứng lan tỏa như Bất động sản đang

trong giai đoạn nhiều thách thức trước các thay đổi chính sách của 

Chính phủ.

Triển vọng tích cực trong dài hạn:

 Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả (tỷ lệ tiêm 2 mũi vắc xin

đạt 96%; mũi 3 tăng cường đạt 55%; tỷ lệ tử vong giảm mạnh)

 Chính phủ đã thực hiện thành công mô hình “Sống chung an toàn với

COVID”, vừa kiểm soát các đợt bùng phát dịch, vừa mở cửa nền kinh tế, 

mở cửa biên giới để phục hồi nền kinh tế và khôi phục cuộc sống bình

thường. 

 GDP dự kiến tăng trưởng ở mức 6%-7% trong 2 năm 2022 – 2023 nhờ

sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, xuất khẩu, các hoạt động đầu tư của 

cả khối tư nhân và nhà nước; và triển khai thực hiện Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế 350 ngàn tỷ VNĐ của Chính phủ.

 Các yếu tố cơ bản của nền kinh tế vẫn được duy trì vững chắc: 

‒ Chính trị - xã hội ổn định, dân số trẻ và đang tăng trưởng, tỷ lệ dân số sử

dụng internet cao, thu nhập dân cư tăng đều đặn, tốc độ đô thị hóa diễn ra

nhanh chóng … Tất cả các yếu tố này tạo ra một thị trường tiêu thụ nội địa

lớn và hấp dẫn. 

‒ Nền kinh tế có độ mở lớn với việc Việt Nam đã tham gia vào 15 hiệp định

thương mại tự do, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng liên tục trên 12% 

trong 10 năm trở lại đây, dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam, 

đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất lớn trong khu

vực …
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Mặc dù hồi phục nhưng nhiều ngành vẫn có tăng trưởng thấp hơn giai đoạn

trước Covid-19

Nguồn: FiinPro Platform, GSO

-3.75%

-1.79%

1.23%

1.78%

2.35%

2.54%

2.57%

2.98%

3.86%

5.64%

6.54%

7.06%

7.42%

7.79%

9.75%

Hoạt động dịch vụ khác

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Khai khoáng

Bất động sản

Nông nghiệp

Thủy sản

Xây dựng

Ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

Lâm nghiệp

Thông tin và truyền thông

Cung cấp nước; xử lý rác thải

Vận tải, kho bãi

Điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Q1/2019 Q1/2022

Tăng trưởng GDP hàng quý (YoY) theo các nhóm ngành: trước và sau COVID-19
 Hầu hết các ngành vẫn có mức tăng

trưởng thấp hơn giai đoạn trước dịch

COVID-19 ngoại trừ các ngành:

‒ Tài chính (bao gồm ngân hàng và bảo

hiểm); 

‒ Nông nghiệp; và

‒ Khai khoáng: do hồi phục xuất hồi phục

nhiều mặt hàng trong đó có volfram, 

đồng...

 Một số ngành có sự hồi phục tốt đạt gần

tiệm cận với tốc độ trước dịch: Vận tải, 

Kho bãi; Lâm nghiệp.

 Hầu hết các ngành còn lại chưa về

mức độ tăng trưởng trước COVID-19 

diễn ra.
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Ngoại trừ bất động sản, một số ngành chủ chốt đang trên đà hồi phục tốt

Bức tranh tăng trưởng doanh thu hàng quý (YOY)

Nguồn: FiinGroup, số liệu tổng hợp hợp từ 1030 DNNY ngành phi tài chính, chiếm 96% tổng vốn hóa

 Bất động sản: doanh thu giảm Q1-2022 do tiến độ bàn giao dự án chậm - ảnh hưởng của giãn cách xã hội từ Q3-2021.

 Một số ngành hồi phục mạnh sau COVID: Bán lẻ, Hàng cá nhân, dược phẩm… do cầu nội địa hồi phục tốt

 Ngành ít bị ảnh hưởng bởi COVID/ có tính phòng thủ bao gồm CNTT, nước, … duy trì tăng trưởng tốt. Riêng ngành thực phẩm đi ngang do nhu cầu tích trữ thực phẩm

không còn cao như trong kỳ COVID.

 Hàng không: hồi phục nhưng còn xa về mức “bình thường”.

2019 2020 2021 2022

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
% % % % % % % % % % % % %

Ngành BĐS/ tính chu kỳ

Bất động sản dân cư 7.8% 94.8% 36.8% -17.1% -15.6% -25.2% 59.4% 13.2% 59.7% 59.9% -21.9% 12.6% -26.3%

Bất động sản KCN -7.2% 13.3% 7.2% 4.8% -2.6% -19.2% -14.0% -2.5% 23.4% 31.7% -7.3% 10.2% 11.8%

BĐS bán lẻ 30.0% 22.1% -21.6% -2.6% -22.3% -13.8% -19.6% 15.2% 25.6% -6.9% -48.5% -50.7% -31.3%

Ngành đã hồi phục tốt

Bán lẻ 4.7% 17.3% 13.1% 14.6% 13.3% -3.1% 3.1% 10.7% 12.8% 24.7% -3.0% 46.0% 24.7%

Dược phẩm -3.8% 3.7% 1.0% 2.4% 12.3% -13.2% -9.0% -1.7% -9.0% 12.1% -0.2% -7.3% 12.2%

Hàng cá nhân 12.3% -5.6% 21.5% 28.3% 11.2% -1.9% 0.7% 8.8% 31.6% 42.5% -64.0% 19.8% 34.4%

Logistics 2.8% 23.6% 2.2% -15.7% -17.3% -30.4% -18.4% -3.1% -1.0% 51.2% 9.5% 23.4% 21.1%

Ngành "phòng thủ"

Thực phẩm 4.4% 3.8% 4.7% 10.6% 7.3% 8.4% 14.3% 6.6% 10.0% 13.0% 8.7% 14.3% -0.2%

Nước 15.8% 4.8% 8.0% 3.7% 8.3% -0.5% 1.6% 3.1% -1.9% 9.4% -4.4% 1.4% 4.7%

Công nghệ thông tin 15.2% 5.5% -1.3% 13.4% 6.1% -4.6% 5.8% -7.1% 15.7% 18.8% 6.7% 14.1% 23.3%

Ngành chưa/đang hồi phục

Xây dựng 9.6% 2.3% -7.8% 0.3% -15.5% -10.6% -10.8% -8.0% 15.1% 7.3% 3.5% -7.0% -6.8%

Hàng không 8.7% 25.8% 6.8% -24.2% -46.3% -65.0% -78.4% -67.2% -42.7% -4.3% -5.1% -34.1% 12.3%

Lữ hành 2.9% 1.6% 3.9% -1.3% -23.6% -61.3% -54.2% -44.0% -39.4% 12.9% -35.6% -19.5% 8.5%

Khách sạn -8.9% -0.7% 4.0% -17.3% -27.4% -63.7% -61.4% 22.2% -48.8% 75.3% -15.7% -0.6% 5.2%

Giải trí -1.8% -6.7% 59.0% 64.3% 164.4% -66.3% -54.9% -61.8% -55.2% 101.5% 61.7% -23.2% 22.2%
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Hầu hết các ngành đều có triển vọng “sáng” năm 2022

 Tổng doanh thu ròng tăng 14% năm

2022 (2021: 20,5%).

 Bất động sản: đặt mục tiêu tăng trưởng

tốt nhưng đang gặp khó khăn do những

thay đổi chính sách và tín dụng/ nguồn

vốn.

 Ngành xây dựng: kỳ vọng vào đầu tư 

công, FDI và BĐS.

 Một số ngành được dự báo có sự suy

giảm doanh thu năm 2022:

‒ Điện: kế hoạch giảm 19,2%%, chủ

yếu do điện khí – thiếu nguồn cung

khí đầu vào trong khi đó điện than, 

thủy điện thường có kế hoạch thận

trọng.

‒ Vận tải thủy và logistics: do các DN 

kỳ vọng chỉ số giá vận tải biển sẽ hạ

nhiệt.

‒ Phân bón: do giá phân bón đã tăng

quá mạnh và đạt đỉnh vào Q1-2022 

và được dự báo sẽ giảm.

Bức tranh tăng trưởng doanh thu các ngành qua các năm và dự báo 2022 

Nguồn: FiinGroup, số liệu tổng hợp hợp từ 750 DNNY phi tài chính – chiếm 82% tổng vốn hóa các ngành phi tài chính



Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm 10

Nội dung chính

Bức tranh chung về tăng trưởng ngành

Triển vọng một số ngành quan tâm

Ngành ăn uống và lưu trú

1

2
Ngành ngân hàng

3 Một số ngụ ý

Ngành logistics

Ngành hàng không

Ngành bất động sản nhà ở
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Ngành ngân hàng: dự kiến vẫn tăng trưởng tốt năm 2022
Nhờ cả tăng trưởng tín dụng, thu nhập phí dịch vụ bất chấp ảnh hưởng từ nợ tái cấu trúc từ COVID và một số vấn đề

gần đây bao gồm tín dụng trái phiếu và BOT.

75.5%
76.0%

75.2%

75.7%

9.6%

10.4%

11.2%

12.0%

14.8%

13.6%

13.6%

12.3%

18.9%

21.3%

12.9%

23.9%
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Thu nhập lãi thuần Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ Lãi thuần từ hoạt động khác Tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động

Nguồn: FiinGroup, Báo cáo tài chính 27 ngân hàng niêm yết với dư nợ tín dụng chiếm 73% dư nợ tín dụng toàn hệ thống

Ngành ngân hàng được dự báo có

tăng trưởng 30% về Lợi nhuận Sau 

thuế năm 2022:

 Tín dụng dự kiến tăng trưởng 14% 

năm 2022.

 NIM tiếp tục duy trì nhờ giảm quy mô

gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

mặc dù mặt bằng lãi suất/chi phí vốn

huy động đang có xu hướng tăng.

 Thu nhập thừ phí dịch vụ tiếp tục

tăng do kinh tế phục hồi cũng như

dịch vụ thanh toán tiếp tục đà tăng

trưởng.

 Nhiều ngân hàng đã có cơ hội hoàn

nhập dự phòng từ nợ xấu do ảnh

hưởng bởi COVID-19 đã trích lập

trước đó. 
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Ngành ngân hàng: …tuy nhiên, vẫn chịu áp lực từ nợ xấu tiềm ẩn gia tăng và chất

lượng tín dụng của ngành bất động sản dân cư

Áp lực nợ xấu tăng do nợ xấu tiềm ẩn từ dư nợ tái cơ cấu COVID

Nguồn: FiinGroup, Ngân hàng Nhà nước

Ghi chú:  (*) Nợ xấu tiềm ẩn bao gồm các khoản tài trợ vốn qua trái phiếu doanh nghiệp, lãi dự thu và các khoản 

nợ tái cơ cấu (không báo gồm dư nợ tái cơ cấu do COVID) hiện chưa được phân loại vào nhóm nợ xấu trên báo 

cáo tài chính của các TCTD mà NHNN đánh giá là có rủi ro tiềm ẩn cần phải theo dõi; 

(**) Tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh bao gồm các khoản nợ tái cơ cấu theo thông tư 01, 03 đang phân loại ở 

nhóm 1-2 nhưng sẽ phải chuyển sang nhóm 3-5 nếu thực hiện phân loại lại theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ
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Tỷ lệ nợ xấu gộp (bao gồm nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lí và nợ xấu tiềm ẩn)

Tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh (bao gồm nợ xấu gộp và nợ xấu tiềm ẩn từ dư nợ tái cơ cấu do ảnh 
hưởng COVID)
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Giá trị TPDN trên BCTC của các ngân hàng Việt Nam

Tỷ lệ trên Tổng tài sản sinh lời

Tình hình sở hữu TPDN/Tổng tài sản sinh lời của các Ngân hàng thương 

mại qua các năm

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: Số liệu từ BCTC của 29 ngân hàng thương mại tại Việt Nam, trong đó năm 2021 chưa bao gồm 

thông tin của Ngân hàng Agribank do chưa có BCTC Q4/2021. TPDN chỉ tính của các tổ chức phát hành

phi ngân hàng

 Các sự kiện hiện nay sẽ không có tác động quá lớn đến hệ thống ngân hàng 

thương mại nếu như vấn đề hiệu ứng “tuyết lở” hay “domino” như đề cập ở 

trên được kiểm soát ở mức hợp lý. 
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Ngành Bất động sản nhà ở/dân cư: chịu ảnh hưởng lớn bởi COVID và những thay

đổi chính sách sau những sự kiện gần đây

36%
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31% 31%
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Lạm phát cao và lãi suất tăng

khiến thị trường BĐS đóng

băng

Thị trường BĐS hồi phục và ổn định

trở lại

Ảnh hưởng của

dịch bệnh

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: số liệu tính toán từ BCTC của 56 công ty BĐS nhà ở niêm yết

Nguồn: FiinRatings

Ghi chú: số liệu được thống kê từ CBRE, Savills, VARS

Tỷ lệ Doanh thu nhận trước/Hàng tồn kho của doanh nghiệp

bất động sản niêm yết

Số lượng căn hộ giao dịch trên thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2007-2021

 Triển khai dự án chậm vì giãn cách xã hội do COVID – thể hiện qua chỉ số Contracted Sales/ Hàng tồn kho giảm mạnh.

 Sản lượng căn hộ bán được giảm mạnh, giảm còn khoảng 30% (chỉ tính thị trường Hà Nội và TP. HCMC – vốn chiếm khoảng 60% quy mô cả

nước).

 Tín dụng bất động sản gặp khó: Tín dụng ngân hàng với Thông tư 16 của NHNN và diễn biến gần đây ở kênh trái phiếu doanh nghiệp (Dự thảo 

sửa đổi Nghị định 153); và thay đổi chính sách sau sự kiện đấu giá đất Thủ thiêm.



Thông tin Tài chính • Thông tin Doanh nghiệp • Nghiên cứu Thị trường • Xếp hạng Tín nhiệm 14

87

166

35 17

685

786
868

955

1,121 1,121 1,156 1,173

66
73

86

103

120

136
149

163

0

50

100

150

200

250

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2019 2020 2021 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F

Công suất tăng thêm (pallet) Công suất hiện tại (pallet)

Quy mô thị trường (Doanh thu theo triệu USD)

Logistics: là “điểm sáng” và sẽ còn triển vọng tăng trưởng cao trong những năm

tới

Hàng hóa thông quan qua các cảng biển Việt Nam (nghìn

tấn)

Kho lạnh và chuỗi cung ứng lạnh được kỳ vọng tăng trưởng 2 con 

số trong 5 năm tới

Nguồn: FiinGroup, Cục Hàng hải quan

 Sản lượng hàng hóa thông quan qua các cảng biển Việt Nam 

dự kiến sẽ tăng trưởng từ 12-15% trong vòng 2-3 năm tới do 

sự phục hồi của hoạt động sản xuất trong nước và hoạt động 

xuất nhập khẩu, được hỗ trợ bởi 15 hiệp định thương mại tự

do mà Việt Nam đã tham gia trong thời gian vừa qua.

CAGR 2019-21 CAGR 2022-26

Công suất thiết kế 12.6% 5.3%

Doanh thu 14.1% 12.1%

DỰ BÁO
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 Dịch vụ kho bãi (đặc biệt là chuỗi cung ứng lạnh) dự kiến tiếp tục được

hưởng lợi từ sự phục hồi của hoạt động bán lẻ trong bán và xuất nhập

khẩu. 
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Ngành hàng không: đang hồi phục nhưng còn rất chậm!

Doanh thu các doanh nghiệp dịch vụ hàng không giảm mạnh

do ảnh hưởng COVID-19
Số chuyến bay tại Việt Nam

-1.0%

-60.3%

-29.8%
-18.2%

-255.5%

19.1%

2019 2020 2021

Tăng trưởng doanh thu Tăng trưởng LNST

Nguồn: FiinPro

326,680

216,597

126,280
84,432 83,368

10.2%

-33.7%

-41.7%

7.5%

-1.3%

2019 2020 2021 4T21 4T22

Tổng Tăng trưởng hàng năm

Nguồn: FiinGroup, Cục Hàng không Việt Nam
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Ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú: đang hồi phục mạnh mẽ nhờ cầu nội địa

Tổng giá trị bán lẻ hàng hóa, bao gồm dịch vụ ăn uống tại

Việt Nam (tỷ VND)

Ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú được kỳ vọng sẽ trở lại “bình thường” 

mới nhờ sự phục hồi của nghành du lịch, tăng trưởng lượng khách du 

lịch quốc tế (triệu lượt khách)

Nguồn: FiinGroup, Tổng cục Thống kê Nguồn: FiinGroup, Tổng cục Du lịch
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Dịch vụ khác Tăng trưởng hàng năm
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Nội dung chính

Bức tranh chung về tăng trưởng ngành

Triển vọng một số ngành quan tâm

1

2

3 Một số ngụ ý

Ngành ăn uống và lưu trú

Ngành ngân hàng

Ngành logistics

Ngành hàng không

Ngành bất động sản nhà ở
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Một số ngụ ý

 Dư địa cho hồi phục và tăng trưởng kinh tế cao tiếp tục vẫn còn lớn: Các nhóm ngành đang hồi

phục nhưng hầu hết chưa về mức độ tăng trưởng trước khi COVID diễn ra.

 Một số ngành vẫn cần được “kích hoạt” cho hồi phục mạnh hơn nữa: Triển vọng tăng trưởng 2022 

của hầu hết các ngành chính được dự báo tích cực. Tuy nhiên, một số ngành có sự hồi phục rất chậm

như hàng không và du lịch quốc tế; xây dựng & vật liệu. Yếu tố này sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cao

hơn nhất là trong bối cảnh môi trường lãi suất đã “tạo đáy” và lạm phát có thể gia tăng vượt kỳ vọng.

 Ngành Bất động sản nhà ở/dân cư đang gặp những thách thức lớn trong ngắn hạn: với tiềm năng

lớn và triển vọng dài hạn tốt nhưng những tác động từ chính sách và vốn tín dụng trong ngắn hạn là yếu

tố rủi ro quan trọng nhất cần theo dõi. Khó khăn của ngành BĐS sẽ có tác động đến một số ngành liên

quan bao gồm xây dựng & vật liệu xây dựng và đặc biệt là ngành ngân hàng. 

 Rủi ro chính của ngành Ngân hàng phụ thuộc vào bất động sản: Ngành ngân hàng tài chính vẫn

phát triển tốt qua tâm dịch COVID nhưng những khó khăn của ngành BĐS hiện đang đối mặt có thể làm

thay đổi bức tranh của ngành ngân hàng trong 2-3 năm tới đây. Những thay đổi về chính sách cần tính

đến những tác động tới hai ngành trụ cột của nền kinh tế: Bất động sản và Ngân hàng; cũng như những

tác động mang tính dây chuyền tới thị trường tài chính nói chung và các ngành liên quan của Việt Nam; 

Việt Nam hiện có sự liên thông rất lớn giữa thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, tín dụng ngân hàng

và thị trường chứng khoán/ cổ phiếu.
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Về FiinGroup

FiinGroup là công ty dẫn đầu tại Việt Nam về Dữ liệu Tài chính và Phân tích

Ngày thành lập
11/03/2008

Đối tác

Vốn điều lệ
VND 25 billion

Người đại diện
Nguyễn Quang Thuân

Kiểm toán

Cổ đông
NIKKEI: 17.55%

QUICK: 17.55%

Quản lý và khác: 64.9%

Nhân viên

140+
Chuyên viên phân tích dữ liệu, phân tích tài chính, 

phân tích ngành/ thị trường và phân tích rủi ro với 

chứng chỉ: CFA, ACCA, CPA; Kỹ sư CNTT và Nhân 

viên kinh doanh

• Được thành lập vào tháng 3/2008, FiinGroup trở thành đơn vị

hàng đầu chuyên cung cấp dữ liệu tài chính, thông tin kinh doanh, 

báo cáo ngành chuyên sâu, xếp hạng tín nhiệm và các dịch vụ phân

tích dữ liệu khác tại Việt Nam.

• Tháng 9/2014, FiinGroup chính thức hợp tác chiến lược cùng Tập

đoàn NiKKEI & QUICK Corp. với đầu tư vốn 35,1% cổ phần của 

Nhật Bản, cùng hỗ trợ các nhà đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

• FiinGroup hiện đang phục vụ hơn 1,000 tổ chức và doanh nghiệp 

trong và ngoài nước thông qua các nền tảng công nghệ và hệ 

thống truy cập thuê bao, dịch vụ theo gói và theo yêu cầu.

• Tháng 10/2019, FiinGroup mở rộng mô hình kinh doanh B2C với sự

ra mắt của Nền tảng phân tích chứng khoán FiinTrade, phục vụ hơn

10,000 nhà đầu tư và giao dịch viên trên sàn chứng khoán Việt 

Nam.

• Gần đây nhất, FiinGroup chính thức mở rộng sang lĩnh vực Xếp 

hạng tín nhiệm (CRA), được Bộ Tài Chính cấp phép hoạt động 

ngày 20/03/2020. FiinGroup tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ S&P 

Global Ratings và Ngân Hàng Phát Triển Châu Á từ ngày

20/05/2021.
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Tuyên bố Bản quyền và Miễn trách

 Tài liệu này được soạn lập bởi Công ty Cổ phần FiinGroup chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tài liệu này không đưa ra khuyến nghị mua bán hay nắm giữ bất kỳ cổ

phiếu nào hay cho giao dịch cụ thể nào.

 Thông tin trong báo cáo này, bao gồm dữ liệu, biểu đồ, bảng biểu, ý kiến phân tích và nhận định của FiinGroup được sử dụng với tính chất tham khảo tùy theo quyết

định và rủi ro của quý vị. FiinGroup sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất hay hậu quả gì có thể được gây ra từ việc sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

 Tài liệu này có thể được thay đổi mà không có sự thông báo trước. Nội dung và các nhận định trong báo cáo này có thể bị thay đổi hoặc lỗi thời tùy theo tình hình

thực tế và những thông tin bổ sung mà chúng tôi có được. FiinGroup sẽ không có trách nhiệm phải cập nhật, sửa đổi và bổ sung nội dung theo những thay đổi đó.

 Toàn bộ các thông tin này được soạn lập và xử lý dựa trên các thông tin đại chúng và các nguồn khác mà FiinGroup có được, chúng tôi đã không có các thủ tục thực

hiện xác minh độc lập về tình chính xác, đầy đủ hoặc tính phù hợp cho việc sử dụng và chúng tôi không cam kết về tính chính xác của những thông tin đó.

 Công ty Cổ phần FiinGroup có quyền sở hữu bản quyền về tài liệu này và toàn bộ nội dung trong báo cáo. Tài liệu này được bảo hộ theo quy định của pháp luật về

bản quyền tại Việt Nam và các quốc gia khác theo hiệp ước giữa Việt Nam và các nước.

 Không có nội dung nào bao gồm dữ liệu, biểu đồ, bảng biểu, mô hình, và nhận định trong báo cáo này có thể được tái bản, sao chéo, sửa đổi, thương mại hóa, công

bố dù toàn bộ hay từng phần dưới bất kỳ hình thức nào nếu như không có sự chấp thuận của FiinGroup.

 FiinGroup là công ty chuyên về dịch vụ thông tin phân tích tài chính và định mức tính nhiệm theo giấy phép số 02/GXN-XHTN của Bộ Tài chính Việt Nam ngày

30/3/2020. Theo đó, FiinGroup không tham gia và không được phép tham gia vào các hoạt động môi giới và tư vấn chứng khoán, dịch vụ ngân hàng và dịch vụ kiểm

toán. Chúng tôi duy trì hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo tất cả các giám đốc, quản lý và nhân viên tuân thủ các quy định này cũng như tránh xung đột về mâu thuẫn

lợi ích nhằm đảm báo tính độc lập tuyệt đối trong bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi.



Trụ sở chính

Tầng 10, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3562 6962

Email: info@fiingroup.vn

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 

Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3933 3586

Email: info@fiingroup.vn
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