
 
 
 
 

Standard Chartered: Triển vọng Việt Nam ngày càng tốt hơn,  
tăng trưởng GDP 2016 dự báo 6,9% 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27-1-2016 - Ngân hàng Standard Chartered dự đoán tăng trưởng GDP 

của Việt Nam năm 2016 là 6,9%, cao hơn so với dự báo 6,6% trước đó của Ngân hàng, dựa vào 

2 ngành đang tăng trưởng tốt là sản xuất và xây dựng trong bối cảnh thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI) tiếp tục khả quan. 

 

Với dự báo ấy, Việt Nam sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai ở châu Á chỉ sau Ấn Độ. Phần 

dự báo Việt Nam được nêu bật trong buổi thuyết trình kinh tế toàn cầu của Standard Chartered tổ 

chức hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là buổi thuyết trình cấp cao về kinh tế quy tụ đại diện cao 

cấp từ hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. 

 

Sự kiện hằng năm này giới thiệu báo cáo Nghiên cứu Toàn cầu do Standard Chartered xuất bản 

gần đây có tựa đề “Retreat, Regroup, Rebound” (tạm dịch: Chậm lại, Đánh giá, Hồi phục). Báo 

cáo cho thấy triển vọng kinh tế Việt Nam ngày càng tốt hơn dù tăng trưởng toàn cầu có thể vẫn ở 

mức thấp 2,9% trong năm 2016. 

 

Ông Marios Maratheftis, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế toàn cầu Ngân hàng Standard 

Chartered, phát biểu: “Dù mức tăng trưởng toàn cầu thấp, chúng tôi tin rằng lòng tin và yếu tố 

tâm lý – hai nguyên nhân chính khiến các thị trường mới nổi phát triển chậm lại trong năm 2015 – 

sẽ được cải thiện. Chúng ta bước vào năm 2016 khi thế giới bớt lo lắng hơn về tình hình kinh tế 

Trung Quốc chững lại và kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)”.  

 

Các nhà kinh tế của Standard Chartered lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam, hy vọng Việt 

Nam sẽ tiếp tục đón dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Trong thực tế, kinh tế Việt Nam đã 

tăng trưởng mạnh trong năm 2015, với tốc độ tăng 6,7% cao hơn chỉ tiêu, cũng như cao hơn so 

với nhiều dự báo 6,6%. Đây là tốc độ cao nhất từ khi Việt Nam áp dụng cách tính GDP mới vào 

năm 2013.  

 

Ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, phát biểu: “Chúng 

tôi tin Việt Nam là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn (như quan điểm của khách hàng chúng tôi) và hy 

vọng Việt Nam vẫn sẽ thu hút nhiều vốn FDI trong năm 2016. Chúng tôi cũng tin rằng Việt Nam là 

một trong số vài nền kinh tế có nhiều cơ hội đầu tư tốt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu không 

mấy sáng sủa. Chúng tôi tin rằng quyết định gần đây của Ngân hàng Nhà nước về ấn định tỷ giá 

đồng Việt Nam mỗi ngày sẽ tạo điều kiện linh hoạt hơn trong việc phản ứng với tình hình thị 

trường ngày càng biến động”. 

 

Thông cáo báo chí 
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Báo cáo của Standard Chartered xem quyết định này của Ngân hàng Nhà nước là một chính 

sách tỷ giá mới cho năm mới, vì thiết lập tỷ giá tham chiếu hàng ngày sẽ giúp VND phản ứng 

nhanh hơn với tình hình thị trường và giảm bớt áp lực; Ngân hàng Nhà nước có thể điều chỉnh tỷ 

giá khi VND tiếp cận biên độ giao dịch được phép.  

 

Báo cáo cũng nêu rõ rằng lĩnh vực tiêu dùng có thể sẽ tiếp tục đóng góp lớn nhất cho tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016, và sát ngay sau đó sẽ là đầu tư. Ngân hàng dự báo đầu tư sẽ 

đóp góp tỷ lệ cao hơn vào tăng trưởng so với năm 2015 nhờ lượng vốn FDI được giải ngân cho 

các dự án sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu ròng được dự báo không 

tăng nhiều trong năm 2016.  

 

Buổi trình bày hôm nay nằm trong chuỗi thuyết trình năm 2016 của Bộ phận Nghiên cứu Toàn 

cầu của Standard Chartered được Ngân hàng tổ chức tại các thành phố lớn trong khu vực 

ASEAN nhằm cung cấp những nhận định và phân tích chuyên sâu về các xu hướng kinh tế-xã 

hội ở mức độ toàn cầu, khu vực và địa phương, vốn sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh 

thương mại quốc tế trong năm 2016. 

 

Một số điểm nổi bật về Việt Nam năm 2016 theo Nhóm Nghiên cứu Toàn cầu Standard 

Chartered 

 

o Tăng trưởng GDP 6,9% 

o Phần đóng góp của xuất khẩu ròng vào tăng trưởng có thể vẫn thấp 

o Dự báo xuất siêu vừa phải trong 6 tháng đầu năm nhưng nhập siêu một ít trong 6 

tháng cuối năm 

o Lạm phát cả năm chỉ 1,4% 

o Đồng VN: không chịu nhiều áp lực về tỷ giá ngắn hạn 

 

---Hết--- 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

Bà Trịnh Như Quỳnh 

Giám đốc Đối ngoại 

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 

Tầng 18, Tòa nhà 72, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng,  

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. 

Phone: +84 4 39368124 

Mobile: +84 984396185 

Email: quynh.trinh-nhu@sc.com  

 

Thông tin chung 

 

Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 
 
Tại Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi ngân hàng 
lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Chúng tôi tin tưởng vào triển 

mailto:quynh.trinh-nhu@sc.com
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vọng dài hạn của Việt Nam và cam kết hoàn toàn cho thị trường Việt Nam và khách hàng của 
chúng tôi từ khi quay lại đây năm 1990. 
 
Ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) đã 
chính thức đi vào hoạt động. Đây là ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Standard Chartered và 
sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Ngân hàng tại Việt 
Nam. Hiện tại, Ngân hàng Standard Chartered có hơn 850 nhân viên và ba chi nhánh (2 tại Hà 
Nội và 1 ở thành phố Hồ Chí Minh). Văn phòng chính được đặt ở Hà Nội. 
 
Ngân hàng mang chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế từ châu Á, châu Phi và Trung Đông vào 
Việt Nam nhằm tích cực đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng nơi đây cũng 
như hỗ trợ khách hàng phát triển kinh doanh. Ngoài ra, Standard Chartered được chỉ định làm tổ 
chức tư vấn chính thức của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia từ 
tháng 3/2012.  
 
Ngân hàng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng là các doanh 
nghiệp, các định chế tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân. Chúng tôi cũng 
đóng một vai trò tích cực trong cộng đồng Việt Nam và thể hiện điều này thông qua nhiều chương 
trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tập trung vào các vấn đề y tế, thanh thiếu niên và kiến thức 
tài chính cơ bản.  
 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập http://www.standardchartered.com/vn/vn hoặc 
www.facebook.com/standardcharteredVN 

Standard Chartered 

Standard Chartered là một tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với 
khoảng 86.000 nhân viên và 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại một số thị trường năng động 
nhất thế giới. Đối tượng khách hàng của ngân hàng là các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp 
thúc đẩy hoạt động đầu tư, thương mại và tạo dựng sự thịnh vượng tại châu Á, châu Phi và 
Trung Đông – những khu vực tạo ra 90% doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng. Truyền thống 
và giá trị của ngân hàng được thể hiện qua lời hứa thương hiệu “Here for good”. 
 
Standard Chatered được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Luân Đôn, Thị trường Chứng 
khoán Hồng Kông, Bombay và Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. 
 
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web  www.sc.com. Hãy xem những nhận định 
và đánh giá của Standard Chartered tại blog của chúng tôi BeyondBorders. Theo dõi Standard 
Chartered tại Twitter, LinkedIn và Facebook 
 

http://www.standardchartered.com/vn/vn
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