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Tình hình nhiễm virus Corona tính đến 5.2.2020
Tốc độ lây nhiễm theo công bố vẫn ở mức 20% và đang chậm dần

Khởi phát dịch cúm Corona từ Vũ Hán
Dịch bệnh khởi phát đầu tiên từ đầu tháng 12.2019
Diễn biến dịch Corona từ thời điểm đầu tiên
▪ Đầu tháng 12-2019, một căn bệnh bí ẩn được phát hiện trên vài bệnh nhân ở bệnh viện Vũ Hán,
Bác sĩ Li Wenliang và chợ hải sản Vũ Hán

Trung Quốc. Một bác sĩ tên Li Wenliang đã thảo luận trên một nhóm chat với bạn bè và tự hỏi đây
có phải là dịch SARS đang trở lại. Ngay sau đó các quan chức y tế Vũ Hán triệu tập bác sĩ Li, yêu
cầu anh giải trình tại sao lại chia sẻ thông tin đó. Ba ngày sau, cảnh sát bắt anh ký biên bản thú
nhận hành động cảnh báo đó là tin giả.

▪ Đến cuối tháng 12.2019 số người đổ bệnh tại chợ Vũ Hán nhiều hơn. Tại bệnh viện bác sĩ và y tá
bối rối khi tiếp nhận một loạt bệnh nhân với các triệu chứng của viêm phổi virus nhưng không ai
đáp ứng với phác đồ điều trị sẵn có. Họ nhanh chóng nhận ra sự lạ: những người đó đều làm việc
ở chợ Vũ Hán.
▪ Đến ngày 7-1-2020, các nhà khoa học Trung Quốc đã định danh được kẻ thù và công bố cho thế
giới. Tên của nó là 2019-nCoV. Tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn chưa đánh giá hết mức độ
nghiêm trọng của vấn đề và vẫn cho rằng chủng cúm này chỉ lây từ động vật sang người. Một lễ
hội hơn 40 ngàn người tham gia vẫn tổ chức sau đó 1 ngày.
▪ Trở lại làm việc sau khi bị khiển trách, ngày 10.1, Bác sĩ Li trực tiếp bị nhiễm bệnh. Ngày 20-1, hơn
1 tháng sau khi các ca bệnh đầu tiên xuất hiện, những lo lắng dồn nén trong công chúng chạm tới
điểm bùng nổ. Chính quyền chính thức thừa nhận virus corona mới có thể lây từ người sang
người. 22.1, thành phố Vũ Hán ban bố lệnh phong tỏa - một động thái chỉ có thể thực hiện với sự
đồng ý của Bắc Kinh.

Sự chậm trễ ứng phó đã gây hậu quả nặng nề
Dịch có thể di chuyển chậm lại trong 10 – 15 ngày tới
Bác sĩ Gabriel Leung

Nhận xét đầu tiên từ các chuyên gia đầu ngành
▪ Giáo sư Gabriel Leung (chủ nhiệm khoa y tế công cộng tại Đại học Hong Kong và đồng thời là
Giám đốc sáng lập của Trung tâm Hợp tác Tổ chức Y tế Thế giới về Kiểm soát và Dịch tễ Bệnh
truyền nhiễm ở Hong Kong) vào ngày 27/1 đã đưa ra dự báo số người bị nhiễm virus corona có khả
năng tăng gấp đôi cứ sau 6 ngày nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ của các cơ quan y tế.
▪ Sau 1 tuần lễ kể từ cảnh báo của ông, tốc độ phát hiện virus mới (theo con số công bố của chính
quyền TQ) tăng trung bình 25% - nghĩa là gần gấp đôi chỉ sau 3 ngày, nên nhớ đây là con số sau
khi đã có sự can thiệp mạnh mẽ từ chính quyền.
▪ Có nhiều ca nhiễm tại Vũ Hán nhưng không được cứu chữa kịp thời và người bệnh tử vong tại nhà
hay ngoài đường và nhiều trường hợp như trên không đưa vào con số thống kê chính thức. Đến

nay Vũ Hán đã xây cấp tốc 2 bệnh viện dã chiến gần 3000 giường và huy động các khu triễn lãm,
phòng tập gym… để chữa bệnh.
▪ Hiện tại tỷ lệ lây nhiễm mới đã chậm lại tại các thành phố lớn sau các biện pháp phong tỏa quyết
liệt từ chính quyền trung ương. Tốc độ gia tăng nhiễm mới hiện ở mức 20% mỗi ngày. Số người
lành bệnh cũng tăng lên. Riêng tại VN thông tin cúm Corona đã râm ran từ 22.1 và bắt đầu gây ảnh
hưởng sau khi mùa nghỉ tết kết thúc. Tính đến 4.1 đã có 10 người xác nhận nhiễm, hầu hết đều có
tiền sử đi qua vùng dịch Vũ Hán hoặc lây từ người đi qua vùng này.

Một số nguyên nhân từ việc ứng phó chậm trễ
Dịch bệnh đang được kiểm soát tốt tại VN
Các trận dịch lớn gần đây

▪ Việc TQ chậm trễ hơn 3 tuần mới lao vào cuộc có thể từ việc chính quyền địa phương đã đánh giá thấp tính nghiêm
trọng chủng virus mới và tự tin khả năng có thể xử lý êm đẹp mà không gây xáo trộn trong dân chúng. Việc chậm
cảnh báo, cách ly dân chúng là nguyên nhân chính dẫn đến dịch bệnh lan rộng vượt quá tầm kiểm soát.

▪ Trung Quốc vừa trải qua giai đoạn suy giảm kinh tế sau cuộc thương chiến với Mỹ vì vậy trọng tâm của chính quyền
trung ương dồn sức vào việc khôi phục kinh tế và các vấn đề hệ trọng hơn dẫn đến việc xem nhẹ những vấn đề từ
địa phương nhỏ như Vũ Hán. Đây là điểm khác biệt lớn của TQ so với ở VN.
▪ Ở dịch cúm SARS 2003 VN là một trong những quốc gia công bố dịch đầu tiên và cũng dập dịch sớm nhất. Sự trợ
giúp của các tổ chức quốc tế kịp thời đặc biệt là WHO góp phần không nhỏ đến việc khống chế dịch thành công. Các
vị lãnh đạo Bộ Y Tế thời kỳ đó như Chung Chiến, Kim Tuyến cũng đã góp công lớn đẩy lùi dịch bệnh thành công.
▪ Ở thời điểm hiện tại việc xử lý dịch đi kèm cả ở mặt trận xử lý thông tin khi có quá nhiều fake news trên mạng. Việc
phải đáp ứng các tiêu chí vừa quyết liệt, kịp thời chống dịch, vừa trấn an dân chúng và xử lý fake news đồng thời
công bố thông tin rõ ràng, minh bạch và nhiệm vụ nặng nề với chính quyền.
▪ Tuy nhiên mấu chốt chính của vấn đề cuối cùng vẫn là: Càng minh bạch chính quyền sẽ càng tạo lòng tin cho dân
chúng và loại dần những thông tin giả mạo. Đây cũng là cơ hội cho VN trong kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh và nâng
tầm ứng xử chung trong cộng đồng ở nhiều lĩnh vực khác.
▪ Dịch cúm 2019-nCoV có đặc điểm dễ lây lan nhưng độc lực lại không mạnh như Sars vì vậy tỷ lệ tử vong chỉ ở mức
2.2% và chủ yếu ở người lớn tuổi có nhiều bệnh nền và sức đề kháng kém. Tuy nhiên yếu tố nguy hiểm cầm lưu ý là
khả năng lây nhiễm cao cùng thời gian ủ bệnh của virus lâu vì vậy khó kiểm soát.

Hiểu đúng về Virus 2019-nCov
Cẩn trọng nhưng không quá hoang mang
▪ Qua đại dịch cúm toàn cầu lần này, một cách tự nhiên người dân Việt Nam đã chú ý hơn về việc giữ gìn sức
khỏe, nắm các nguyên tắc cơ bản trong việc phòng bệnh và nâng cao sức đề kháng. Việc rửa tay thường
xuyên, tập thể dục, uống nhiều nước, tăng cường Vitamin C,D …. đã thấm vào đầu người dân nhiều tầng lớp
khác nhau hơn trước và đây cũng là cơ hội cho chính quyền tuyên truyền nâng cao ý thức về sức khỏe toàn dân

hơn.
▪ Câu chuyện tranh giành mua khẩu trang trong những ngày qua tại VN đối lập với hình ảnh nhiều nơi khác phát
khẩu trang miễn phí của nhiều tổ chức và các nhóm bạn trẻ. Nếu mỗi người lao vào tranh giành từng món đồ
thực phẩm, khẩu trang để rồi người thì mang về chất đống, người sau cần lại không có, sản xuất không theo kịp
tạo nên khan hiếm giả tạo. Khi dịch qua đi lại tạo ra cảnh dư thừa đổ bỏ tốn kém. Trước đó không lâu hình ảnh
những người dân Nhật Bản bình tĩnh xếp hàng trật tự chờ đợi nhận cứu trợ gây ngỡ ngàng và khâm phục khắp
nơi trên thế giới. Dù không thể so sánh giữa hai quốc gia nhưng càng ngày chúng ta nhìn thấy nhiều hơn những
hình ảnh tương trợ, chia sẻ theo tinh thần Nhật Bản. Đây là dịp để những hành động đẹp và nhân văn trong ứng
xử lan rộng trong cộng đồng.
▪ Hạn chế nhập cảnh và cách ly toàn bộ những cư dân đi qua vùng dịch là quyết định kịp thời làm chậm đà lây lan
của dịch bệnh. Sự minh bạch của chính quyền cùng với kinh nghiệm chống đỡ thành công các đợt dịch trước đã
trấn an người dân. Theo đánh giá của các chuyên gia, dịch có thể đạt đỉnh trong từ 7-10 ngày và sau đó được
kiểm soát toàn bộ. Thiệt hại về kinh tế dĩ nhiên là lớn nhưng nếu để “toang” như Vũ Hán thì thiệt hại không còn
đong đếm nổi. Thị trường chứng khoán đã hấp thụ tin xấu trong liên tiếp 4 ngày vừa qua và cơ bản giá đã phản
ánh đầy đủ.

Thị trường chứng khoán trong nước chao đảo
Vnindex rơi mạnh nhất trong 3 năm gần đây

Vnindex rơi từ 991 về mốc thấp nhất 891 trước khi hồi
phục trở lại gần 930

▪ Chỉ trong 3 phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ chỉ số Vnindex đã mất ngay 100 điểm
và phá đáy 900 mà nhiều người chưa từng nghĩ đến. Trong cơn hoảng loạn đó khối
ngoại vẫn giữ vị thế giao dịch cân bằng và vẫn mua bán nhịp nhàng thậm chí gia tăng
mua mạnh ở một số cổ phiếu nhóm ngân hàng.
▪ Do mối quan hệ kinh tế hai chiều mật thiết với Trung Quốc vì vậy khi đại dịch cúm xảy ra
việc kinh tế ảnh hưởng trực tiếp là điều không thể tránh khỏi. Thị trường phản ứng tiêu
cực như những phiên vừa qua dù có chút thái quá nhưng hợp lý. Trước kỳ nghỉ lễ thị
trường đã có chuỗi tăng hơn 30 điểm vì vậy khi khủng hoảng xảy ra nhà đầu tư nhanh
chóng bán ra để bảo vệ thành quả. Điều ngạc nhiên là nhiều cổ phiếu có chất lượng như
VNM, GAS vẫn rơi sàn là điều hiếm có.
▪ Các ngành kinh tế sẽ chịu tác động ở nhiều mức độ khác nhau đặc biệt là các ngành tập
trung đông nhân công sản xuất. Dịch cúm Vũ Hán có thể gây ảnh hưởng một thời gian
lên chuỗi sản xuất toàn cầu và tạo dòng chảy vốn FDI mới vào các thị trường xung
quanh Trung Quốc khi mặt trận sản xuất tại Đại Lục bị đình hoãn vì dịch cúm và kể cả
mất niềm tin trong cách hành xử thông tin của chính quyền.
▪ Hoạt động kinh tế của nhiều ngành sẽ bị ảnh hưởng đi kèm chỉ số kinh doanh sẽ kém
hơn so với mọi năm. Tuy nhiên trong khó khăn lại mở ra nhiều cơ hội mới sau đó về du

lịch lẫn FDI, bảo hiểm, đầu tư khi VN chứng minh được bản lĩnh trong việc ngăn chặn
dịch cúm.

Đánh giá tác động của dịch cúm đến các nhóm ngành
Tổng hợp từ những nhóm ngành nổi bật
Ngành

Yếu tố tác động

Mức độ

Cổ phiếu tiêu điểm

Dược phẩm, Y tế

Khi khủng hoảng bệnh dịch người ta thường nghĩ đến ngành dược, y tế đầu tiên và nghĩ các công ty

Tích cực

DHG, IMP tích cực ngắn hạn

Tích cực

VCB, CTG, MBB, VPB tích cực

Tiêu cực

GAS, PVS, PVD gặp nhiều khó khăn

trong lĩnh vực này sẽ gia tăng doanh số. Tuy nhiên với các công ty đang niêm yết thì sự liên hệ giữa
dịch cúm Corona và sự hưởng lợi từ các công ty này không nhiều. Một số công ty có thể gia tăng
doanh số các mặt hàng thuốc bổ, thực phẩm chức năng và cả khẩu trang.

Ngân Hàng

Trong bối cảnh chung các ngành kinh tế bị suy giảm thì ngân hàng nổi lên là anh cả làm nhiệm vụ hỗ
trợ doanh nghiệp và nền kinh tế khôi phục trở lại. Nợ xấu có thể tăng lên trong năm nhưng đặt trong
bối cảnh VN thì năm nay nhóm ngành ngân hàng vẫn là trụ cột và được kỳ vọng nhiều nhất. Những
cổ phiếu thuộc nhóm nhà nước chi phối vẫn ưu tiên nắm giữ mà mua thêm khi giá giảm mạnh

Dầu khí

Việc phong tỏa nhiều thành phố lớn, hạn chế tập trung đông người và sản xuất đình trệ là giảm nhu
cầu xăng dầu. Dĩ nhiên giá dầu ngoài yếu tố cung cầu còn có sự tác động của chính trị nhưng trong

ngắn hạn

ngắn hạn giá dầu sẽ chưa thể về lại mức giá cũ. Có thể đánh giá nhóm dầu khí trong năm là kém
khả quan trong năm nay.
Du lịch

Ngành du lịch chắc chắn bị ảnh hưởng nặng nề nhất do khách Trung Quốc chiếm tỷ trọng đến 33%

Tiêu cực

BTV, VNG

Tiêu cực

IDI, ASM, ANV tiêu cực

bị hạn chế du lịch trong thời gian tới. Dịch cúm cũng sẽ ảnh hưởng lượng khách quốc tế nói chung

đến VN. Tuy nhiên các công ty du lịch lớn chưa niêm yết trên sàn còn lại một số công ty du lịch niêm
yết trên Upcom vì vậy mức độ ảnh hưởng gần như không diễn ra.
Thủy Sản

Rủi ro lớn nhất của ngành là tình trạng hủy đơn hàng hoặc thấp nhất là chậm đơn hàng do vấn đề
vận chuyển thông quan. Các doanh nghiệp xuất khẩu sang TQ hiện lo lắng vấn đề tồn kho với chi
phí cao. Có một số thị phần có thể gia tăng cạnh tranh như cá ngừ do các nước hủy đơn hàng mua
từ TQ sẽ là cơ hội cho các DN Việt.

Đánh giá tác động của dịch cúm đến các nhóm ngành
Tổng hợp từ những nhóm ngành nổi bật

Ngành

Yếu tố tác động

Mức độ

Cổ phiếu tiêu điểm

Bán lẻ

Tại Việt Nam ngành bán lẻ có thể ít nhiều xáo trộn trong ngắn hạn. Khi nỗi lo dịch bệnh tăng lên xu

Trung lập

MWG, PNJ, DGW khả quan

hướng tiêu dùng sẽ nghiêng về các sản phẩm thiết yếu và giảm bớt những sản phẩm tiêu dùng hưởng
FRT, MSN trung lập

thụ. Những doanh nghiệp siêu thị bán lẻ, thực phẩm sẽ gia tăng doanh số tốt hơn trong khi các sản phẩm
nữ trang, đồ điện tử, công nghệ sẽ tiêu thụ chậm lại. Tuy nhiên do sự kỳ vọng dịch cúm sẽ sớm kết thúc
(ít nhất tại VN) thì những tác động tính về dài hạn là không đáng kể.
Hàng Không

Với lượng khách TQ đến VN trên 6 triệu người thì khi các chuyến bay bị đình hoãn sẽ ảnh hưởng trực

Tiêu cực

HVN, VJC khó khăn trong ngắn hạn

Trung lập

HDG, DIG, KDH, NLG, VHM

Tích cực

PHR, SZL, NTC

tiếp đến các hãng hàng không. VJC, HVN đều ít nhiều suy giảm doanh thu và có thể kể thêm Bamboo
Airways vốn đang khai thác nhiều các chuyến bay đến TQ cũng sẽ khó khăn ít nhất từ 3 đến 6 tháng.
Lệnh bay có thể được dỡ bỏ sớm nhưng sẽ bị giới hạn là yếu tố cần tính đến.
Bất Động Sản

Ngành BĐS có lẽ là nhóm ngành lớn ít có sự liên quan đến dịch cúm. Dù vậy năm nay vẫn chưa phải là
năm của BĐS khi giá thị trường nhìn chung sẽ không biến động nhiều. Các doanh nghiệp lớn có quỹ đất
sẽ có nhiều cơ hội hơn. Đánh giá chung với ngành BĐS là trung lập

BĐS Khu Công Nghiệp

BĐS khu công nghiệp vẫn thu hút đầu tư khi dịch cúm chưa diễn ra. Sau đại dịch nhiều tập đoàn lớn đặt
nhà máy tại TQ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ phải có nhiều lựa chọn mới dự phòng. Nhiều dòng vốn
FDI mới có thể tìm đến VN để trú chân an toàn so với Trung Quốc sẽ kéo ngành này tiếp tục nóng trong
thời gian tới.

Đánh giá tác động của dịch cúm đến các nhóm ngành
Tổng hợp từ những nhóm ngành nổi bật

Ngành

Yếu tố tác động

Mức độ

Cổ phiếu tiêu điểm

Bia

Ngành bia nằm trong nhóm ảnh hưởng nghiêm trọng nhất riêng tại VN khi người dân sẽ hạn chế tụ tập

Tiêu cực

SAB

Tiêu cực

MSH, TCM, TNG

Tích cực

BVH, BMI

Trung lập

SSI, HCM

để tránh lây nhiễm. Ngoài ra nghị định xử phạt bia rượu là nguyên nhân chính làm kéo tiêu dùng ngành
này giảm mạnh. Tâm lý “Vui tới bến, uống hết mình” sẽ không còn tồn tại, người dân cũng ý thức về sức
khỏe nhiều hơn và hạn chế dần bia rượu.
Dệt may

Ảnh hưởng lớn nhất với ngành đó là sự phụ thuộc vào nguyên phụ liệu từ Trung Quốc trong đó nhập
khẩu vải chiếm gần 60% trong tổng số 13,5 tỷ USD của năm 2019, xơ sợi chiếm 55%, với 2,42 tỷ USD.
Tác động từ dịch cúm là có thể thấy tức thời khi xuất khẩu hàng dệt may trong tháng đầu năm 2020 đã
giảm rất mạnh khi kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 2,6 tỷ USD, giảm 21% so với cùng kỳ. Hoạt động nhập
khẩu hàng hóa của nước ta từ Trung Quốc đạt 6,2 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bảo Hiểm

Một số lo ngại bảo hiểm tăng lên khi dịch bệnh lan rộng tuy nhiên với dịch cúm đang diễn ra tại VN thì
mức độ ảnh hưởng tiêu cực sẽ ít hơn mà thay vào đó sẽ làm đại bộ phận dân chúng ý thức hơn về sức
khỏe, quan tâm các gói bảo hiểm y tế tự chọn nhiều hơn và đây là cơ hội cho ngành cơ hội mở rộng
khách hàng. Ngoài ra một yếu tố khác tính đến là do lo ngại dịch cúm thì nhiều người dân sẽ ngại đi
khám chữa bệnh nếu sức khỏe không quá nghiêm trọng và chi phí bào hiểm y tế sẽ giảm bớt. Ở đây là
xét đến khía cạnh dịch cúm kiểm soát tốt và không bùng phát lan rộng.

Chứng khoán

Nếu dịch cúm kiểm soát tốt thì đây là cơ hội với ngành chứng khoán vì giao dịch sẽ tăng mạnh ở cả
chiều giảm và sau đó tăng lên khi sự kỳ vọng gia tăng. Điều quan tâm là những cổ phiếu trụ lớn trong
ngành đang bị chia cắt thị phần bởi nhóm công ty chứng khoán nước ngoài mới gia nhập và không còn
chiếm vị trí chi phối như trước. Vì vậy về dài hạn đánh giá chung là trung lập

