
Bức tranh Châu Á - 
miền đất hứa sau đại dịch?
Đại dịch đem đến cho các Nhà Đầu Tư của Châu Á nói 
riêng và cả các Nhà Đầu Tư trên toàn thế giới những 
câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Không thể phủ nhận 
sự ảnh hưởng đến nền kinh tế và sự gián đoạn trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu; nhưng xét trên một khía 
cạnh khác, sau đại dịch có thể mở ra một kỷ nguyên 
và những miền đất hứa mới cho các Nhà Đầu Tư. 

Nhìn kỹ hơn vào Châu Á, Nhà Đầu Tư có thể thấy đại 
dịch và căng thẳng thương mại ảnh hưởng nền kinh tế 
của châu lục này theo nhiều cách khác nhau, và mức 
độ ảnh hưởng lên từng quốc gia là khác nhau. Những 
quốc gia Châu Á phát triển như Hồng Kong và 
Singapore có thể sẽ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn 
nặng nề hơn các quốc gia còn lại. Ngạc nhiên là một 
số thị trường như Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia 
lại có cơ hội “vùng lên” sau đại dịch với chỉ số GDP 
năm 2020 đáng nể và dự báo năm 2021 sẽ còn khả 
quan hơn rất nhiều. 

Hậu đại dịch, Châu Á có thể là 
miền đất hứa cho các Nhà Đầu Tư,
Việt Nam có nằm trong số đó?

Theo các chuyên gia kinh tế quốc tế, năm 
2021 dự đoán sẽ là năm rực rỡ của các quốc 
gia Châu Á. GDP của các nước như Trung 
Quốc, Việt Nam, Malaysia và Indonesia sẽ

tiếp tục được dự báo có mức tăng trưởng 
vượt qua các châu lục “già cỗi” như Châu Âu 
và Bắc Mỹ.
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Cơ hội trong thách thức
cho Việt Nam?
Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua 6 tháng đầu năm 
với đầy những biến động bất ngờ, khó dự đoán bởi sự xuất hiện 
của dịch bệnh COVID-19. Sau khi giảm mạnh trong quý đầu 
tiên, VN-Index đã có sự phục hồi mạnh mẽ  do được hỗ trợ bởi 
những tin tức tích cực từ việc Việt Nam kiểm soát thành công 
dịch bệnh và sớm gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, tạo điều kiện 
thuận lợi để các hoạt động kinh tế, xã hội quay lại trạng thái 
bình thường mới. 

Tuy vậy, đại dịch đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
các hoạt động kinh tế trong nước cũng như trên thế giới. Điều 
đó thể hiện qua tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 0,36% trong 
quý II/2020 và 1,81% trong 6 tháng đầu năm 2020, đều là 
mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ qua của Việt Nam. Mặc dù 
vậy, đây cũng là một kết quả rất khả quan, đặc biệt là trong 
điều kiện trì trệ của tất cả các nền kinh tế khác trên thế giới, 
trong đó có các đối tác thương mại, đầu tư quan trọng nhất 
của Việt Nam như Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ...

Một trong những nhân tố đã tạo nên điểm sáng của kinh tế Việt 
Nam là kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng trưởng tích cực, thặng 
dư thương mại cao và giải ngân của Chính phủ được đẩy mạnh. 
Đặc biệt, trong tháng 8/2020, xuất khẩu đã đạt 26,5 tỷ USD, 
là mức cao nhất tính theo tháng trong năm 2020 nhờ những 
mặt hàng chủ lực (máy vi tính, sản phẩm và linh kiện điện tử, 
... ). Bên cạnh đó, việc Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19 
tốt kể cả trong bối cảnh bùng nổ làn sóng thứ 2 và đề xuất mở 
lại một số đường bay quốc tế sẽ tạo thêm động lực cho các 
ngành kinh tế (du lịch, khách sạn, nhà hàng, ... ) có cơ hội phục 
hồi sau một thời gian trì trệ. Đây chính là nền tảng cho kỳ vọng 
về tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối 
năm 2020 và trong những năm tiếp theo. 

Tăng trưởng GPD cho thấy các nước Châu Á nói trên tiếp tục 
khẳng định một nền kinh tế sản xuất vững mạnh với nội lực bên 
trong và mang tính bền vững. Từ đó, các Nhà Đầu Tư có thể kỳ 
vọng các tài sản ở những quốc gia này sẽ tăng giá trong tương lai. 

Dựa trên kinh nghiệm quản lý tài sản hơn 130 năm qua, chúng 
tôi cho rằng danh mục đầu tư được đa dạng hóa các loại tài 
sản sẽ đem đến cho các Nhà Đầu Tư vị thế tốt hơn và chúng tôi 
tin rằng châu Á, trong đó có Việt Nam là một trong những miền 
đất hứa mà các Nhà Đầu Tư có thể hưởng những trái ngọt.

Trong giai đoạn 
nhạy cảm này, 
Quý Nhà Đầu Tư 
hãy bình tĩnh 
sáng suốt “chọn mặt, 
gửi vàng” và luôn 
đa dạng hóa 
danh mục đầu tư 
của mình để đón 
tương lai rực rỡ.

Việc đầu tư tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư không nên đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa trên tài liệu này và nên tham khảo các tài liệu được cung 
cấp khác để tìm hiểu thêm về những thông tin bao gồm yếu tố rủi ro, chi phí và tính năng của sản phẩm. Tài liệu này thuộc bản quyền Công 
ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“ManulifeIM (VN)”) và không được sử dụng và/hoặc sao chép và/hoặc sửa đổi toàn bộ 
hay một phần mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ManulifeIM (VN).


