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PMI và IIP THÁNG 11 
Dấu hiệu trái chiều 

 Chỉ số PMI tháng 11 đã hồi phục trở lại sau 3 tháng giảm liên tục và cho thấy mức cải thiện của 

lĩnh vực sản xuất 

— Chỉ số PMI đã tăng lên mức 51 điểm trong tháng 11, chấm dứt giai đoạn giảm liên tục trong 3 

tháng vừa qua.  

— Điểm đáng chú ý là sản lượng sản xuất đã lần đầu tiên tăng trong 3 tháng, sau khi giảm nhẹ vào 

tháng 9 và tháng 10. Số lượng các đơn đặt hàng mới cũng có dấu hiệu tăng nhanh hơn so với 

tháng 10. 

— PMI của Việt Nam cho tín hiệu hồi phục trong bối cảnh ngành sản xuất trong khu vực vẫn đang 

gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những đơn đặt hàng mới.  

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 (IIP) lại cho thấy dấu hiệu chậm lại đáng lưu ý 

— Chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp chỉ tăng 5.4% YoY – mức thấp nhất trong vòng 34 tháng qua. 

Đặc biệt, IIP ngành chế biến chế tạo tăng 6.5% YoY – lần đầu tiên trong vòng 18 tháng giảm 

xuống thấp hơn 2 chữ số. 

— Nguyên nhân chủ yếu là sự sụt giảm mạnh của ngành sản xuất mặt hàng điện tử và ngành sản 

xuất than cốc/dầu mỏ tinh chế. Cụ thể, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đóng cửa hoàn toàn trong 

tháng 11 nhằm mục đích bảo dưỡng khiến sản lượng xăng, dầu giảm manh (-44.5% YoY). Đối 

với các mặt hàng điện tử, sản lượng trong tháng 11 của các mặt hàng như điện thoại di động và 

ti vi vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt (7.7% và 16.8% YoY), do vậy chúng tôi cho rằng sự sụt giảm 

mạnh từ sản lượng sản xuất linh kiện điện thoại (-24.6% YoY) là nguyên nhân khiến ngành điện 

tử giảm tốc. 

 

Chỉ số PMI và IIP trong tháng 12 nhiều khả năng sẽ duy trì mức khả quan  

— Chỉ số PMI sẽ duy trì mức tương đương hoặc tăng nhẹ với tháng 11 do các doanh nghiệp sẽ 

tăng cường hoạt động sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu Tết Nguyên Đán. 

— Trong khi đó, chỉ số IIP ngành chế biến chế tạo có thể sẽ hồi phục do nhà máy Nghi Sơn dự 

kiến sẽ quay lại hoạt động vào tháng 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 1. Chỉ số PMI Vietnam và ASEAN  Biểu đồ 2. Biến động chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 

   

 

 

 
Nguồn: IHS Markit, KBSV  Nguồn: GSO, KBSV 
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Hệ thống khuyến nghị   

 
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
  

Mua:  

+15% hoặc cao hơn 

Nắm giữ:  

trong khoảng +15% và -15% 

Bán:  

-15% hoặc thấp hơn 
 Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên phân 

tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các nguồn mà 

KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu là chính xác 

hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể thay đổi mà 

không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các trường hợp và mục 

tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình 

và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu tư hoặc kết quả của 

chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không được sao chép, phân phối 

lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của KBSV. Nhận xét và 

quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ nhằm mục đích tham khảo và 

không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. 

    

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
 

Khả quan: 

Vượt trội hơn thị trường 

Trung lập: 

Phù hợp thị trường 

Kém khả quan: 

Kém hơn thị trường 
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