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Xuất nhập khẩu Tết 2020 

(15/01 – 15/02/2020) 
Tác động của Corona: chưa thấy dấu hiệu đáng lo ngại 
 
 

 Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực bất chấp tác động của dịch Corona 

— Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, hoạt động thương mại vào nửa đầu tháng 2/2020 

vẫn tương đối tích cực với kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt đạt 9.6 tỷ USD và 9.63 

tỷ USD. Cán cân thương mại tính lũy kế đến hết ngày 15/2 là nhập siêu 0.41 tỷ USD. 

— Để giảm thiểu tác động bởi yếu tố mùa vụ dưới tác động của dịp Tết Nguyên Đán, xuyên 

suốt bài nghiên cứu, chúng tôi so sánh hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn Tết 2020 

(16/1/2020 đến 15/2/2020) với giai đoạn Tết năm 2019 (1/2/2019 đến 28/2/2019). Tuy nhiên, 

một số vấn đề đáng lưu ý trong giai đoạn này là có sự chênh lệch khoảng 5 ngày làm việc 

trước tết trong 2 kỳ tính toán 2019 và 2020 (thời điểm sản xuất tập trung tăng mạnh).  

—  Trong giai đoạn Tết 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 16.9 tỷ USD, tăng tới 22% so với Tết 2019 

(trong khi Tết 2019 đã giảm gần 3% so với Tết 2018).  Chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 

đạt 16.8 tỷ USD, tăng 14% so với năm ngoái (2019 chỉ tăng 4.6%).   

 

 

Hoạt động xuất khẩu giai đoạn Tết 2020 (so với Tết 2019) ghi nhận tăng trưởng đột biến ở 

ngành dệt may, giày dép 

— Xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng mạnh 41.70% YoY trong khi khu vực FDI cũng có 

mức tăng trưởng tương đối tốt (14.66%). 

— Chúng tôi nhận thấy dịch nCoV tính tới thời điểm hiện tại mới tác động mạnh đến xuất khẩu 

mặt hàng rau quả (giảm 14.72% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, các mặt hàng nông sản khác 

như gạo, cà phê đều có mức tăng trưởng tốt. 

— Đáng chú ý, xuất khẩu ngành dệt may và giày dép có mức tăng trưởng đột biến, tăng 44.64% 

so với cùng kỳ với kim ngạch đạt hơn 3 tỷ USD. Kim ngạch này cao hơn nhiều so với kim 

ngạch xuất khẩu bình quân các tháng Tết của 3 năm trước đó (khoảng hơn 2 tỷ USD). Chúng 

tôi đánh giá nhiều khả năng nguyên nhân xuất phát từ việc một số công ty đa quốc gia đã 

tăng công suất tại các nhà máy tại Việt Nam nhằm bổ sung cho đơn hàng dệt may, giày dép 

bị thiếu hụt do các nhà máy ở Trung Quốc bị đóng cửa.   

— Xuất khẩu mặt hàng điện tử có mức tăng trưởng khiêm tốn, khoảng 2% so với cùng kỳ do 

đây là thời điểm trước khi ra mắt các dòng sản phẩm mới nên nhu cầu bị suy giảm  

 

Nhập khẩu giai đoạn Tết 2020 chưa thấy nhiều dấu hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ 

dịch nCoV 

— Nhập khẩu khu vực FDI tăng 16.01% YOY trong khi khu vực kinh tế trong nước tăng 12.64%, 

cao hơn nhiều so với năm 2019 (tăng trưởng 2 khu vực này trong năm 2019 đạt khoảng 4 – 

5%).  

— Tác động rõ ràng nhất của dịch nCoV với hoạt động nhập khẩu là sự sụt giảm mạnh của các 

mặt hàng nguyên vật liệu đầu vào như phân bón, nguyên liệu dược phẩm, nguyên liệu 

thuốc lá và các mặt hàng nông sản (giảm hơn 30% so với Tết 2019).  

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

Biểu đô ̀1. Biến động xuất khẩu các mặt hàng chính   Biểu đô ̀2. Biến động nhập khẩu các mặt hàng chính 

   

 

 

 
Nguồn: TCHQ, KBSV 

Chú thích: Tết 2020 từ 16/1/2020 đến 15/2/2020 

                       Tết 2019 từ 1/2/2019 đến 28/2/2019 

 Nguồn: TCHQ, KBSV 

Chú thích: Tết 2020 từ 16/1/2020 đến 15/2/2020 

                       Tết 2019 từ 1/2/2019 đến 28/2/2019 

 — Đối với nhập khẩu nguyên liệu dệt may (bông, sợi dệt, vải các loại), chúng tôi quan sát thấy 

biến động trái chiều khi tăng trưởng bông và sợi dệt giảm nhẹ (-5.50%) trong khi nhập khẩu 

vải các loại tăng mạnh (11.35%).  

— Nhập khẩu mặt hàng điện tử, điện thoại và máy móc thiết bị duy trì mức tăng trưởng tốt. 

Đáng chú ý, chúng tôi quan sát thấy nhập khẩu mặt hàng điện tử và đồ gia dụng ở Kỳ 1 

tháng 2 còn có xu hướng tăng so với Kỳ 1 tháng 1. Chúng tôi đánh giá do nhu cầu nhập khẩu 

các mặt hàng này tăng cao (ra mắt dòng sản phẩm mới) và nhập khẩu nhóm mặt hàng này 

có thể dễ dàng được thay thế thông qua vận chuyển bằng đường biển, do vậy tác động trực 

tiếp của dịch nCoV là chưa rõ ràng. 

 

Như vậy, trái với lo ngại, tác động ban đầu của dịch nCoV đối với hoạt động thương mại 

của Việt Nam là chưa nhiều, chủ yếu là tác động đến các mặt hàng được vận chuyển thông 

qua đường biên giới trên bộ như nông sản hoặc nguyên vật liệu đầu vào (chiếm tỷ trọng 

thấp). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì đánh giá thận trọng đối với hoạt động xuất nhập 

khẩu trong thời gian tới do các nhà máy sản xuất của Trung Quốc vẫn chưa hoạt động ở 

mức tối đa công suất nên nguồn cung nhiều khả năng sẽ bị gián đoạn.  
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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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Điện thoại: (+84) 28 7303 5333 - Fax: (+84) 28 3914 1969 
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Email: ccc@kbsec.com.vn 

Website: www.kbsec.com.vn 
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