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Đánh giá về CDS Việt Nam
Sụt giảm từ đỉnh nhưng vẫn ở mức cao

Hợp đồng bảo hiểm rủi ro (CDS) nợ Chính phủ của Việt Nam hạ nhiệt sau khi tăng mạnh
trong tháng 3
— CDS của Việt Nam, sau khi giảm mạnh xuống vùng đáy nhiều năm vào giữa tháng 2, ở quanh
mức 90 điểm cơ bản, đã tăng vọt lên hơn 300 điểm cơ bản thời điểm cuối tháng 3, trước khi
sụt giảm và hiện đang ở mức 217 điểm. Mức điểm cao này phản ánh các lo ngại của nhà đầu
tư toàn cầu về triển vọng các quốc gia mới nổi trong đó có Việt Nam, trong bối cảnh 2 lĩnh
vực xuất khẩu và du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề do Covid-19, mặc dù Việt Nam đã kiểm
soát tốt dịch bệnh. Mức điểm cao này tương đồng với giai đoạn nửa đầu năm 2016, khi mà
CDS Việt Nam ở mức cao do các lo ngại về rủi to toàn cầu như khủng hoảng kinh tế thế giới
bắt nguồn từ Trung Quốc, đồng Nhân Dân Tệ bị phá giá, Mỹ tăng lãi suất, giá dầu lao dốc.
Biến động của các đồng tiền mới nổi cũng cho thấy mức độ rủi ro ở các nền kinh tế mới nổi
đã suy giảm
— Hầu hết các đồng tiền mới nổi cũng đã cho thấy sự phục hồi sau khi mất giá mạnh trước đó
do dòng vốn đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro ở các thị trường mới nổi. Đáng chú ý,
hầu hết các đồng tiền mất giá mạnh nhất từ đầu năm đã ghi nhận sự hồi phục đáng kể trong
thời gian gần đây: đồng Real Brazil hồi phục 10% sau khi giảm 46%; đồng Lira của Thổ Nhĩ
Kỳ hồi phục 6% sau khi đã lao dốc 21%; đồng Ruble của Nga hồi phục 13% sau khi đã giảm
40%; Đồng Rand của Nam Phi đã hồi phục 9% sau khi giảm 36%. Ở khu vực Châu Á, đồng
Rupiah của Indonesia hồi phục 11% sau khi giảm 20%; đồng Rupee của Ấn Độ hồi phục 1%
sau khi giảm 8%.
Xu hướng CDS của Việt Nam trong thời gian tới và tác động đến TTCK
— Mặc dù mối tương quan không quá chặt chẽ, tuy nhiên có thể khẳng định xu hướng sụt giảm
của CDS (hay rủi ro vỡ nợ của Chính phủ) đã phần nào hỗ trợ diễn biến hồi phục của thị
trường từ đầu tháng 4 cho đến nay, đặc biệt thông qua việc ghi nhận dòng vốn của nhà đầu
tư nước ngoài quay trở lại. Với việc Việt Nam đã kiểm soát tốt được dịch bệnh, các hoạt động
kinh tế đang vận hành trở lại, một số đường bay quốc tế có khả năng được nới lại trong
tương lại gần, các chính sách hỗ trợ kinh tế có hiệu quả cao của Chính phủ, chúng tôi cho
rằng xu hướng sụt giảm của CDS sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, giúp thu hút dòng vốn
đầu tư nước ngoài và trực tiếp và gián tiếp, và là yếu tố tiếp tục mang tính hỗ trợ đối với diễn
biến thị trường.

Biểu đồ 1. CDS Việt Nam kì hạn 5 năm (tháng 1/2015- tháng
5/2020)

Biểu đồ 2. Diễn biến tỷ giá của các nước mới nổi (tháng 1/2020
– tháng 5/2020.
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dungdpp@kbsec.com.vn
Chuyên viên Phân tích Thủy sản & Dược phẩm – Nguyễn Thanh Danh
danhnt@kbsec.com.vn
Chuyên viên Phân tích Dầu Khí & Hóa chất – Nguyễn Vinh
vinhn@kbsec.com.vn
Bộ phận Marketing Research
Chuyên viên Marketing Hàn Quốc – Seon Yeong Shin
shin.sy@kbsec.com.vn
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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

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

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.

