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Nhìn thẳng vào tác động kinh tế của việc tăng cường giãn cách xã hội
tại TP HCM
Kể từ 0h ngày 23/8/2021, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, các biện pháp giãn cách xã hội được
áp dụng triệt để hơn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo đó, người dân thành phố được yêu cầu “ai ở đâu, ở yên đó”,
ít nhất cho đến hết ngày 6/9/2021. Do số ca tử vong do COVID-19 ở TP HCM đã không ngừng tăng lên, đồng thời
hơn 80% số ca nhiễm gần đây của Việt Nam được ghi nhận tại khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận kể từ cuối tháng
7/2021, việc thực hiện các biện pháp giãn cách quyết liệt hơn là thực sự cần thiết. Thành phố sẽ có thể từng bước
tái mở cửa khi đáp ứng được các tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 với các nhóm chỉ số cụ thể và khách quan mà
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định kèm hướng dẫn gần đây.
Các hãng truyền thông quốc tế cũng đã đưa tin về việc TP HCM sẽ siết chặt hơn các biện pháp phòng, chống COVID19, bao gồm tạm thời đóng cửa các siêu thị và giao cho quân đội nhiệm vụ phân phối lương thực thực phẩm cho
người dân thành phố trong suốt hai tuần giãn cách nghiêm ngặt. Vế thứ hai đã thu hút nhiều sự chú ý vì một số
quốc gia khác cũng đã dùng quân đội hỗ trợ phòng chống dịch, tuy nhiên bên cạnh phân phối thực phẩm, lực lượng
này còn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gồm cả việc quản lý 10 trạm xét nghiệm COVID-19 di động.
Bản đồ COVID-19 tại TP HCM

Số ca tử vong do COVID-19 tại TP HCM (trung bình 7 ngày)
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Tất cả 312 xã, phường tại TP HCM đều được phân thành các nhóm nguy cơ COVID-19 dựa trên các tiêu chí thực
nghiệm, bao gồm số lượng và hiện trạng của các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn. “Vùng đỏ” là vùng có mức nguy
cơ rất cao, trong khi “vùng cam” được coi là có mức nguy cơ cao; các “vùng vàng” và “vùng xanh” có mức độ nguy
cơ thấp hơn. Mức độ nghiêm ngặt của các biện pháp giãn cách xã hội trong từng khu vực cụ thể cũng được thực
hiện dựa trên mức độ nguy cơ của khu vực đó.
Không hoàn toàn đóng cửa TP HCM và các khu vực lân cận
Theo báo chí trong nước, có 3.000 siêu thị ở TP HCM vẫn mở cửa và vài ngày qua, chúng tôi đã đến vài nơi để tận
mắt nhìn thấy số lượng người tiêu dùng trực tiếp mua sắm tại các cửa hàng thực phẩm cũng như việc mở rộng
hoạt động giao hàng đến nhà dân. Tất cả các cửa hàng này đã bổ sung hàng hóa sau đợt người dân đổ xô đi mua
thực phẩm tích trữ vào cuối tuần trước để chuẩn bị cho những ngày “ở yên” bắt đầu từ thứ Hai, 23/8/2021, nhiều
hình ảnh kệ hàng siêu thị trống trơn vào thời điểm đó đã được đăng tải trên các bản tin đầu tuần.
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Chúng tôi cũng đã được chứng kiến quy trình “lấy hàng & đóng gói” rất ấn tượng, làm liên tưởng đến quang cảnh
tại một kho hàng Amazon, với hình ảnh các nhân viên siêu thị đang chất đầy các túi hàng để giao đến các hộ gia
đình (điển hình là “COOP Mart”, một đơn vị bán lẻ sở hữu của Nhà nước có hoạt động giao hàng tận nhà rất hiệu
quả). Chúng tôi cũng đi ngang một vài chợ rau ven đường và chứng kiến một dòng người giao hàng bằng xe máy
lần lượt đến và rời khỏi những khu chợ nhỏ đó.
Đối với hoạt động sản xuất, nhiều nhà máy ở các khu công nghiệp ngoại ô TP HCM vẫn tiếp tục hoạt động dù công
suất giảm. Chúng tôi đang theo dõi một số chỉ số phi chính thống về hoạt động công nghiệp tại các nhà máy sản
xuất các sản phẩm có giá trị cao (áp dụng cách mà các quỹ đầu tư phòng hộ đã sử dụng dữ liệu phi chính thống,
như hình ảnh vệ tinh về bãi đậu xe của Walmart), theo quan sát của chúng tôi, lượng xe buýt đưa đón nhân viên
giữa các khách sạn ở trung tâm TP HCM và các nhà máy nằm ở các khu công nghiệp của Việt Nam từ đầu tháng 7
và trong tuần này là không sụt giảm nhiều.
Các xe buýt được sử dụng để đưa đón công nhân, người lao động thường có biển báo trên cửa kính chắn gió cho
biết “2 điểm đến” trên “1 cung đường” là địa chỉ công ty mà họ sẽ chở công nhân đến vào buổi sáng, như Panasonic,
Sanyo và Samsung, cũng như khách sạn mà họ sẽ đưa công nhân về vào buổi chiều. Các chuyến xe này sẽ thả công
nhân tại một số khách sạn ở trung tâm TP HCM, và chúng tôi cũng đã theo dõi tỷ lệ lấp đầy của một số khách sạn
ở trung tâm kể từ khi đại dịch bùng phát.
Trước tháng 7, những khách sạn này đều rơi vào cảnh vắng khách (có thể quan sát thấy mỗi ngày chỉ có 1-2 phòng
có đèn bật sáng vào buổi tối). Đến đầu tháng 7, khi các biện pháp giãn cách xã hội chặt chẽ hơn được áp dụng ở TP
HCM, tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn này đã tăng lên khoảng 20%, do các doanh nghiệp đã thuê phòng làm chỗ ở
cho các quản lý cấp trung của mình (người phát ngôn của Intel cho biết công ty đang chi trả 6 triệu đô mỗi tháng
để lo chỗ ở cho nhân viên cũng như các biện pháp phòng chống và khắc phục COVID-19 khác). Trong tuần này, tỷ
lệ lấp đầy của những khách sạn này đã tăng lên hơn 70%, rõ ràng là do tác động của việc tăng cường giãn cách xã
hội ở TP HCM và các khu vực lân cận.
Tăng trưởng GDP chậm hơn trong năm 2021
Các công ty FDI được thảo luận ở trên, chủ yếu là các nhà sản xuất hàng điện tử, là những đơn vị có khả năng chi
trả chỗ ở cho nhân viên tại các khách sạn và/hoặc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 khác. Tuy nhiên,
tỷ suất lợi nhuận của các công ty sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp như hàng may mặc, giày dép, đồ
nội thất lại thấp hơn nhiều so với các công ty sản xuất điện tử tiêu dùng nên họ đang gặp khó khăn trong việc duy
trì sản xuất, và theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, việc xuất khẩu các sản phẩm này cũng đã giảm mạnh
trong tháng 8. Sự sụt giảm này sẽ tác động đến mức tăng trưởng GDP của Việt Nam, cũng giống như sự suy giảm
trong di chuyển cá nhân ở TP HCM xuống mức thấp hơn nhiều so với đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên vào tháng
4 năm 20201 đã ảnh hưởng đáng kể đến tiêu dùng trong nước.
Trước tác động kể trên của đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư, các dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt
Nam đã được giảm từ khoảng 6% cách đây vài tuần xuống còn khoảng 4,5% hiện tại (Ngân hàng Thế giới World
Bank cũng đã hạ dự báo xuống 4,8% trong báo cáo mới nhất được công bố trong tuần vừa rồi), tuy nhiên chúng tôi
cho rằng đó vẫn là những dự báo lạc quan hơn mức thực tế. VinaCapital cũng đang điều chỉnh dự báo tăng trưởng
GDP của Việt Nam và cần phải nói thêm rằng các dự báo của chúng tôi luôn thấp hơn và chính xác hơn so với dự
báo chung của thị trường. Chúng tôi cũng cho rằng kỳ vọng tăng trưởng EPS 38% trong năm 2021 là khó khả thi.
Tuy nhiên, lợi nhuận sẽ tăng mạnh trong năm tới, vì vậy chúng tôi muốn khuyến nghị các nhà đầu tư không nên
quá tin tưởng vào chiến lược “chọn đúng thời điểm thị trường” và bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt
Nam trong giai đoạn này hay cố gắng tính toán thời điểm quay trở lại thị trường.
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Chỉ số của Google về việc di chuyển đến nơi làm việc trong tuần này có thể sẽ giảm đến -90% so với trước COVID, trong đợt bùng phát
COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam con số này chỉ nằm ở mức -40%.
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Mục tiêu kiểm soát COVID-19 tại TP HCM
Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát được đợt bùng phát COVID-19 hiện tại ở TP HCM trước ngày 15/9/2021, có
nghĩa là:
1) Giảm 20% số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày,
2) Giảm 20% số bệnh nhân COVID-19 nội viện chuyển biến nguy kịch, và
3) Số ca nhiễm mới cần nhập viện hàng ngày ít hơn số bệnh nhân được xuất viện trong ngày.
Chính phủ hiện đang yêu cầu triển khai xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng và đặt mục tiêu 70% dân số của TP
HCM từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều vắc-xin đầu tiên trước ngày 15 tháng 9 (so với mức dưới 20% dân số đã tiêm
ít nhất một mũi vào cuối tháng 7). Chính phủ cũng ưu tiên tiêm chủng cho người dân ở khu vực TP HCM và các tỉnh
lân cận, do tầm quan trọng về kinh tế của khu vực này (TP HCM, cùng với các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng
Nai và Long An hiện đóng góp hơn một phần ba GDP cả nước). Một ghi nhận khác rằng, tỷ lệ dân số Việt Nam từ
18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 đã tăng từ dưới 5% vào cuối tháng 7 lên hơn 15% tính
đến thời điểm hiện tại.
Kết luận
Mức độ lây lan nhanh của COVID-19 do biến thể Delta đã dẫn đến việc TP HCM phải thắt chặt các biện pháp giãn
cách xã hội, tuy nhiên chiến lược phân vùng dân cư theo nhóm nguy cơ của Chính phủ kèm các tiêu chí kiểm soát
dịch Covid-19 cụ thể sẽ giúp việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch được dễ dàng hơn khi đạt được các
mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng nhất định như giảm số ca mắc và tỷ lệ tử vong hàng ngày, tăng tỷ lệ dân số
được tiêm chủng để có thể triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế ngay sau đó.

3
Classified: Public

Phân tích của Chuyên gia Kinh tế
Ngày 27 tháng 8 2021

Disclaimer
© 2021 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM). Đã được đăng ký bản quyền tác giả. Báo cáo này được soạn thảo và phát hành bởi VCFM hoặc một trong những công ty
liên kết của công ty để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài. Thông tin được nêu ở đây dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy. Ngoại trừ thông tin về VCFM, VCFM không
cam kết về tính chính xác của các thông tin khác. Các ý kiến, ước tính và dự đoán được thể hiện trong báo cáo này chỉ đại diện cho quan điểm hiện tại của tác giả tại ngày công bố.
Những thông tin đó không nhất thiết phản ánh quan điểm của VCFM và có thể thay đổi mà không cần thông báo. VCFM không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh báo
cáo này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thông báo cho người đọc trong trường hợp bất kỳ chủ đề hoặc ý kiến, dự báo hoặc ước tính nào nêu trong báo cáo này thay đổi hoặc trở
nên không chính xác.
Các thông tin và bất kỳ ý kiến nào được trình bày trong báo cáo này đều không cấu thành một lời đề nghị, hoặc lời mời đưa ra đề nghị, mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán hoặc bất
kỳ sự lựa chọn, các hợp đồng tương lai hoặc các công cụ phái sinh nào khác trong bất kỳ phạm vi pháp lý nào. Các thông tin này cũng không được hiểu là một hình thức quảng cáo
cho bất kỳ công cụ tài chính nào. Báo cáo nghiên cứu này được soạn thảo chỉ nhằm mục đích lưu hành chung và cung cấp thông tin chung. Các nội dung của bài báo cáo này không
liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào có thể nhận hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư cần lưu ý rằng giá chứng
khoán luôn biến động và có thể tăng giảm. Hiệu suất trong quá khứ, nếu có, không phải là mô phỏng cho hiệu suất ở tương lai.
Bất kỳ công cụ tài chính nào được đề cập trong báo cáo này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư phải tự đưa ra quyết định tài chính dựa trên các cố vấn
tài chính độc lập của họ khi cần thiết và căn cứ vào tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư cụ thể của họ. Báo cáo này không được sao chép, xuất bản hoặc phân phối lại bởi bất kỳ
người nào cho bất kỳ mục đích gì mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ phía VCFM. Vui lòng trích dẫn các nguồn khi trích dẫn.
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