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T O

Sản xuất công nghiệp tháng 5

M A R K E T

Tiếp tục chịu ảnh hưởng từ Covid-19

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và PMI của Việt Nam trong tháng 5 tuy có khởi sắc so với
tháng trước nhưng triển vọng vẫn chưa tích cực
— Theo Tổng cục thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tiếp tục giảm trong tháng 5 (-3.1%
YoY) mặc dù mức giảm ít hơn nhiều so với tháng 4 (-9.4% YoY) nhờ Covid-19 cơ bản được
kiểm soát ở Việt Nam và Chính phủ chuyển trọng tâm sang khôi phục phát triển kinh tế.
Trong số các ngành cấp 2, ngoại trừ dược (+24.3% YoY) và hóa chất (+8.4% YoY), IIP các
ngành sản xuất chủ lực để xuất khẩu như trang phục (-7.3% YoY), điện tử (-4.4%), đồ gỗ nội
thất (-9.2%) vẫn sụt giảm mạnh.
— Theo IHS Market, PMI tháng 5 tăng lên mức 42.7 điểm từ mức 32.7 điểm trong tháng 4, cho
thấy các điều kiện kinh doanh suy giảm nhẹ hơn nhiều so với tháng trước, tuy nhiên mức
dưới 50 điểm vẫn thể hiện sức khỏe của lĩnh vực sản xuất chưa được cải thiện. Sản lượng sản
xuất, số lượng đơn đặt hàng mới đều tiếp tục xu hướng giảm trong 6 tháng liên tiếp và đặc
biệt trong tháng 5, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã giảm nhanh hơn tổng số lượng
đơn hàng mới.
— Trong khu vực Châu Á, chỉ số PMI có sự phân hóa rõ rệt trong tháng 5 khi PMI những quốc
gia như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan đều bật tăng trở lại trong tháng 5, chủ yếu là do lĩnh
vực sản xuất bị gián đoạn trong tháng 4 để thực hiện các chính sách giãn cách xã hội trong
khi PMI của Hàn Quốc và Đài Loan tiếp tục có xu hướng giảm do nhu cầu suy giảm mạnh.
Đây là tín hiệu không mấy tích cực cho chỉ số PMI của Việt Nam trong tháng 6 nếu nhìn ở góc
độ hoạt động của nhóm doanh nghiệp FDI và nhóm sản xuất hàng xuất khẩu.

Biểu đồ 1. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5
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Biểu đồ 2. PMI Việt Nam và khu vực
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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.

