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ữ liệu là nguồn tài nguyên có giá trị kinh

Đừng đùa với dữ liệu khách hàng

tế rất lớn vì có nhiều doanh nghiệp và lĩnh vực

Ngân hàng lại lo ế vốn

phụ thuộc. Trong lĩnh vực ngân hàng, dữ liệu

Thách thức hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng

của khách hàng quan trọng hơn gấp nhiều lần,

kinh tế năm nay

vì dữ liệu này không chỉ là những thông tin cá
nhân cơ bản, mà là tình trạng tài sản, dư nợ,
dòng tiền của khách hàng. Do đó, bảo mật để
dữ liệu khách hàng không bị lộ là một trong
những điều quan tâm hàng đầu của các định

PMI tháng 5 đạt 53,1 điểm, tăng trưởng
sản lượng thấp nhất 3 tháng
OECD dự báo triển vọng kinh tế thế giới
sáng sủa hơn
Phục hồi của Trung Quốc có thể đã đạt đỉnh

chế tài chính. Vì vậy, các ngân hàng phải

BẢNG CHỈ SỐ

quản trị rủi ro dữ liệu khách hàng bằng quy
định nội bộ, bằng hệ thống bảo mật thông tin

Chứng khoán

chặt chẽ để giữ uy tín.
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Tài chính – Ngân hàng
Đừng đùa với dữ liệu khách hàng Gần đây, trên mạng xã hội ở VN lan truyền tấm hình chụp màn hình máy
tính sao kê tài khoản NH của 1 nghệ sĩ nổi tiếng liên quan đến vụ việc
đang thu hút nhiều dư luận. Mặc dù, NH đã thừa nhận nhân viên của
mình phát tán nhưng đây là tiếng chuông cảnh tỉnh với những người đang
làm trong lĩnh vực NH, lãnh đạo các tổ chức này. Trong thời đại CNTT,
bảo mật dữ liệu của khách hàng có thể nói là quan trọng nhất đối với NH.
Vì phần lớn các tài sản, các khoản nợ được lưu giữ dưới dạng các con
số, các dòng dữ liệu. Việc dữ liệu khách hàng bị tiết lộ thường được coi
là tai nạn (incident) của hệ thống bảo mật, do lỗi không có chủ ý của con
người, hay do bị tấn công từ bên ngoài. Tuy nhiên, rủi ro bảo mật không
chỉ đến từ hệ thống CNTT. Có 3 nơi rủi ro bảo mật phát sinh, đó là: (i) từ
góc độ quản trị NH (governance) liên quan đến quy trình, sự giám sát; (ii)
hệ thống thông tin (information systems); (iii) tác nghiệp hàng ngày
(operations)… Hệ lụy của việc dữ liệu khách hàng bị tiết lộ là nghiêm trọng

ở nhiều cấp độ khác nhau. Chẳng hạn, NH phải chịu trách nhiệm về các
khoản thiệt hại phát sinh do tài khoản khách hàng bị tấn công riêng lẻ,
hay cả hệ thống thông tin của NH là con mồi của hacker. Thiệt hại quan
trọng không kém đó chính là uy tín của NH. Là khách hàng, không ai
muốn gửi tiền hay làm ăn với NH mà “nhà cửa” lỏng lẻo. Các đối tác quan
trọng càng không. Dữ liệu của khách hàng trong các NH là sự sống còn
của NH. Việc bảo mật chính là hình thức “két sắt” thế hệ mới, và uy tín
nằm ở hệ thống, ý thức, kỹ năng của người đang nắm giữ chìa khóa. Nếu
ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc công bố tài khoản của khách
hàng, không nhân viên nào lại dám bốc đồng như vậy, chưa kể bên cạnh
xử lý nội bộ, còn có thể bị liên đới đến các quy định pháp luật.

Ngân hàng lại lo ế vốn

Một lãnh đạo cao cấp NHNN cho biết, khoảng 3 tuần trước, có nhiều ý
kiến quan ngại về tốc độ tín dụng tăng mạnh, trong khi huy động vốn
tăng không kịp sẽ khiến thanh khoản hệ thống có vấn đề. Tính đến cuối
tháng 4, tốc độ tăng trưởng của tín dụng là 4,14%, nhanh hơn sv tốc độ
tăng trưởng huy động vốn, ở mức 2,27%. Tuy nhiên, lượng vốn huy động
được trong 4th là #10,6 triệu tỷ đồng, sv con số dư nợ tín dụng đạt #9,6
triệu tỷ đồng cùng thời gian vẫn cao hơn 1 triệu tỷ đồng.“Số liệu trên
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đã chứng minh, luận điểm hệ thống NH gặp khó khăn về thanh khoản là
không chính xác và thực tế cho thấy, thanh khoản các NHTM về cơ bản
vẫn đang rất tốt”. Hơn thế, “600.000 tỷ đồng tiền gửi của KBNN vẫn phải
để tại NHNN. Vì thanh khoản tốt, nên NHTM không tham gia đấu thầu
dù LS rất thấp”. Sẽ không loại trừ khả năng sắp tới, các NHTM sẽ có đợt
giảm LS để hỗ trợ, kích thích DN hoạt động SXKD, mà không cần đến
sự chỉ đạo của CQQL. Bởi đến thời điểm này, các NH đã “thấm thía” việc

“nếu DN chết, mình biết sống với ai?”. Tuy nhiên, CQQL đang chỉ đạo
các NHTM lên kế hoạch triển khai các chương trình tài chính với hạn
mức cao, LS thấp nhằm kích thích, vực dậy DN “yếu ớt” đi qua các đợt
dịch bệnh từ 2020 đến nay có cơ hội khắc phục khó khăn cũng như nắm
bắt cơ hội bứt phá. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang có những diễn
biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, nền KT tiềm ẩn nhiều rủi ro
khó lường, TS. Võ Trí Thành cho rằng,“năm nay sẽ là 1 năm ứng xử

không đơn giản đối với công tác điều hành CSTT”.
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Kinh tế Việt Nam
PMI tháng 5 đạt 53.1 điểm, tăng Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng
trưởng sản lượng thấp nhất 3th

(PMI) ngành SX của VN đạt 53,1 trong

tháng 5, giảm sv 54.7 điểm của tháng 4. KQ chỉ số mới nhất cho thấy các
điều kiện KD cải thiện lần thứ 6 liên tiếp và đây là mức cải thiện tốt mặc
dù đã yếu hơn sv tháng 4. Dữ liệu mới nhất và các số liệu thống kê chưa
đầy đủ cho thấy đợt bùng phát trở lại mới đây của Covid-19 đã kìm hãm
tăng trưởng của cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tại thời điểm
giữa Q.II… Theo GĐ KT IHS Markit, nói: “Những thách thức liên quan

đến đại dịch Covid-19 đã trở lại với lĩnh vực SX của VN trong tháng 5, khi
đợt bùng phát mới cản trở hoạt động SX. Sản lượng, số lượng đơn đặt
hàng mới và việc làm đều tăng chậm hơn, trong khi những khó khăn
trong việc giải quyết các đơn đặt hàng dẫn đến lượng công việc tồn đọng
tăng với 1 trong những tốc độ cao nhất hơn 10 năm. Mong muốn thực
hiện các đơn đặt hàng không được hỗ trợ do chuỗi cung ứng tiếp tục bị
gián đoạn, tình trạng này cũng kéo theo áp lực tăng giá. Trên thực tế,
các công ty đã tăng giá bán hàng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 1 thập
kỷ. Các công ty hy vọng đại dịch Covid-19 có thể được kiểm soát nhanh
chóng như từng được kiểm soát ở VN. Niềm tin KD giảm trong tháng 5
nhưng các công ty vẫn lạc quan về triển vọng sản lượng trong 12th tới”.

Thách thức hoàn thành chỉ tiêu Bức tranh KT tháng 5 và 5th đầu năm có nhiều điểm sáng: kim ngạch XK
tăng trưởng kinh tế năm nay

ước đạt 130,94 tỷ USD, 30% sv cùng kỳ 2020. Trong đó, KV KT trong
nước ước đạt 33 tỷ USD, 17%, chiếm 25% tổng kim ngạch XK. KV FDI
đạt 97,9 tỷ USD, 36%, chiếm 75%. FDI ghi nhận mức tăng trưởng lần
đầu tiên tính từ đầu năm. Cụ thể, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh
và hoạt động góp vốn, mua cổ phần đạt 14 tỷ USD, 0,8% và vốn FDI
thực hiện đạt 7,2 tỷ USD, 6,7% sv cùng kỳ. Chỉ số SX toàn ngành công
nghiệp 5th 10% sv cùng kỳ. Cụ thể, ngành chế biến, chế tạo 13%,
đóng góp hơn 10 điểm % vào mức tăng chung. Ngành SX và phân phối
điện 8,3%, đóng góp 0,7 điểm %... Đặc biệt, 1 số sản phẩm công
nghiệp trọng điểm tăng cao sv cùng kỳ 2020 như thép cán 60%, ôtô
56% và linh kiện điện thoại 36%. Tuy nhiên, chuyên gia KT phụ trách
ASEAN (Hiệp hội DN Đức tại châu Á - Thái Bình Dương) cho rằng, xu hướng
tăng trưởng Q.II khó đạt được mức tăng sv cùng kỳ 2020 như Q.I,
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do làn sóng Covid-19 lần thứ 4 bùng phát vào cuối tháng 4."Số lượng ca

nhiễm Covid-19 gia tăng những ngày qua có thể ảnh hưởng đến việc mở
cửa biên giới trở lại bị trì hoãn, làm chậm sự phục hồi của ngành du lịch,
tác động tiêu cực đến quá trình phát triển KT nói chung". Ở thời điểm
hiện tại, chưa rõ làn sóng bùng phát dịch lần thứ 4 sẽ ảnh hưởng như thế
nào đến KT VN nhưng tăng trưởng KT 2021 có thể xấp xỉ mức trung bình
những năm trước đại dịch. Đồng tình, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng,
nếu địa phương đứt gãy chuỗi cung ứng, đình trệ trong SXKD có thể dẫn
đến toàn bộ hệ thống SXKD bị ảnh hưởng rất lớn. Điều đó cũng có nghĩa
là những chỉ tiêu KT khó đạt được. Viện Nghiên cứu KTTW đã công bố
3 kịch bản tăng trưởng KT 2021: (i) Kịch bản 1, KT tăng trưởng 5,98% và
tỷ lệ lạm phát 3,51%; (ii) Kịch bản thứ 2, KT tăng trưởng 6,43% và tỷ lệ
lạm phát sẽ tăng lên mức 3,78% trong điều kiện nới lỏng tài khóa và tiền
tệ; (iii) Kịch bản thứ 3, KT tăng trưởng 6,47% và lạm phát 3,56% trong
điều kiện nới lỏng tài khóa và tiền tệ đi kèm với đó là cải cách thể chế.
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Kinh tế Quốc tế
OECD dự báo triển vọng kinh tế Ngày 31/5, trong BC cập nhật triển vọng KT, OECD dự báo nền KT toàn
thế giới sáng sủa hơn

cầu sẽ tăng 5,8% trong 2021, 0,2 điểm % sv dự báo được đưa ra hồi
tháng 3. BC hoan nghênh việc chính phủ các nước nhanh chóng triển
khai các biện pháp hỗ trợ nền KT trong bối cảnh đại dịch như nghiên cứu
và phát triển "thần tốc" vaccine ngừa Covid-19, các CSTT và hỗ trợ tài
chính hiệu quả. OECD dự báo nền KT Mỹ sẽ tăng trưởng 6,9% trong
2021, cao hơn 0,4 điểm % nhưng trong 2022 sẽ 0,4% xuống còn 3,6%.
Eurozone sẽ tăng trưởng lần lượt 4,3% và 4,4% trong 2021 và 2022, cao
hơn mức dự báo 3,9% và 3,8%. KT TQ sẽ tăng trưởng lần lượt 8,5% và
5,8% trong 2021, 2022, cao hơn mức 7,8% và 4,9%. KT Nhật 0,1%
xuống còn 2,6%, nhưng tăng trưởng 2020 sẽ 0,2% lên 2%. Triển vọng
KT toàn cầu đã tươi sáng hơn nhưng tình trạng tăng trưởng không đồng
đều giữa các quốc gia, KV vẫn là 1 thách thức… Do tình trạng thiếu
nguồn vaccine ngừa Covid-19 cung cấp cho các nền KT mới nổi, khiến
thế giới dễ bị tổn thương trước các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Một nguy cơ khác đối với KT toàn cầu là cách thức các thị trường tài
chính phản ứng với những mối quan ngại về lạm phát. Mặc dù, giá cả
tăng chỉ là tạm thời nhưng điều đáng quan tâm nhất là nguy cơ các thị
trường tài chính sẽ biến động mạnh trước việc lạm phát tăng cao.

Phục hồi của Trung Quốc có thể Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực SX tháng 5 của TQ đã chậm
đã đạt đỉnh

lại 1 chút ở mức 51 điểm. Trong khi đó, PMI phi SX, đo lường hoạt động
XD & DV tăng lên 55,2 điểm. Giá hàng hóa tăng nhanh gần đây đang đè
nặng lên LN của DN, đặc biệt là những công ty thu mua nguyên liệu thô
như quặng kim loại hoặc than đá, trong khi các đơn đặt hàng mới từ nước
ngoài giảm, bất chấp sự phục hồi ở Mỹ. Theo HSBC Holdings, dữ liệu
xác nhận rằng"Tốc độ phục hồi KT ở TQ đang chậm lại. TQ đã vượt qua

đỉnh phục hồi". Chỉ số phụ của DN nhỏ đã giảm xuống 48,8 từ mức 50,8
trong tháng 4, "phản ánh DN SX nhỏ vẫn thiếu động lực tăng trưởng bền

vững", theo đánh giá của Cục Thống kê Quốc gia. Một chỉ số tổng hợp
kết hợp 7 chỉ số thành phần do Bloomberg theo dõi cho thấy động lực
KT của TQ giảm nhẹ trong tháng 5. Giá nguyên vật liệu tăng cao đã bóp
nghẹt LN. DN thận trọng hơn và doanh số bán BĐS và xe hơi kém.
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Nomura Holdings cho biết, rủi ro tăng trưởng đang hình thành trong nửa
cuối 2021. Nhu cầu sẽ giảm xuống và động lực XK sẽ suy yếu khi các
nước phát triển chuyển sang tiêu dùng nhiều DV hơn hàng hóa. Các biện
pháp thắt chặt BĐS của chính phủ sẽ là lực cản đối với tăng trưởng và
giá nguyên liệu thô tăng cao cũng sẽ kìm hãm nhu cầu thực tế. Dự báo
tăng trưởng sẽ chậm lại, còn 5,3% trong Q.IV, từ mức ước 8,1% trong
Q.II. Chỉ số giá đầu vào của các nhà SX đã tăng lên 72,8 trong tháng 5,
cao nhất kể từ 2010 nên China Renaissance Securities Hong Kong cho
rằng, điều này cho thấy "áp lực lạm phát cao hơn"…
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Tài liệu tham khảo:
Bảng chỉ số

https://www.hsx.vn/
https://hnx.vn/vi-vn/hnx.html
https://www.bloomberg.com/markets/stocks
https://goldprice.org/vi
http://www.sjc.com.vn/
https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGia.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=2045785475492
8577&_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - NH

https://tinnhanhchungkhoan.vn/ngan-hang-lai-lo-e-von-post270561.html
https://vietstock.vn/2021/05/dung-dua-voi-du-lieu-khach-hang-757-862175.htm

Tin KT vĩ mô

https://ndh.vn/vi-mo/thach-thuc-hoan-thanh-chi-tieu-tang-truong-kinh-te-nam-nay-1292164.html
https://vietstock.vn/2021/06/pmi-thang-5-dat-531-diem-tang-truong-san-luong-thap-nhat-trong-3thang-761-851421.htm

Tin KT quốc tế

https://vietnambiz.vn/oecd-du-bao-trien-vong-kinh-te-the-gioi-sang-sua-hon20210531215025786.htm
https://vnexpress.net/phuc-hoi-cua-trung-quoc-co-the-da-dat-dinh-4286599.html
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Danh mục viết tắt
B

K

Ban lãnh đạo

BLĐ

Khách hàng DN

KHDN

BH

BH

Khách hàng cá nhân

KHCN

BH tiền gửi

BHTG

KT

KT

BH y tế

BHYT

KT xã hội

KTXH

BH thất nghiệp

BHTN

KT vĩ mô

KTVM

BH xã hội

BHXH

Kiểm soát rủi ro

KSRR

BH nhân thọ

BHNT

Kết quả

KQ

BĐS

BĐS

Khu vực

KV

Bình quân

BQ

Khu công nghiệp

KCN

Chi nhánh/phòng giao dịch

CN/PGD

L

Chỉ số giá tiêu dùng

CPI

LS

LS

Chính sách tiền tệ

CSTT

Liên NH

LNH

Chính sách tín dụng

CSTD

LN trước thuế

LNTT

CK/CTCK

CK/CTCK

LN sau thuế

LNST

Công nghệ thông tin

CNTT

Công ty cổ phần

CTCP

M

Cổ phần hóa

CPH

Mua bán, sáp nhập

Cơ sở hạ tầng

CSHT

Cơ quan/Cơ quan quản lý

CQ/CQQL

N

Cơ quan Nhà nước

CQNN

NĐT

NĐT

NĐT nước ngoài

NĐTNN

C

D

M&A

DV

DV

NH

NH

DN

DN

NH liên doanh

NHLD

DN nhà nước

DNNN

NH Nhà nước

NHNN

DN tư nhân

DNTN

NH quốc doanh

NHQD

DN vừa và nhỏ

DNVVN

NH thương mại cổ phần

NHTMCP

DN có vốn đầu tư nước ngoài

DN FDI

NH thương mại Nhà nước

NHTM NN

Dự trữ bắt buộc

DTBB

NH nước ngoài

NHNNg

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

FDI

NH trung ương

NHTW

Đầu tư gián tiếp

FII

NH chính sách xã hội

NHCSXH

Định chế tài chính

ĐCTC

NSNN

NSNN

Ngân sách địa phương

NSĐP

G
Giấy chứng nhận

GCN

NK

NK

Giá trị gia tăng

GTGT

NX

NX

Giám đốc

GĐ

Nợ quá hạn

NQH

H
Hợp tác xã

HTX
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P

V

Phòng giao dịch

PGD

Vốn điều lệ

VĐL

Phó Giám đốc

PGĐ

Vốn tự có

VTC

Vốn chủ sở hữu

VCSH

Văn bản pháp luật

VBPL

Q
Quản lý rủi ro

QLRR

Quỹ tín dụng nhân dân

QTDND

S

X
Xã hội

XH

XK

XK

SX

SX

Xuất NK

XNK

SX kinh doanh

SXKD

Xây dựng

XD

So với

SV

Xây dựng cơ bản

XDCB

T

Quốc gia/Tổ chức

Tài chính - NH

TC-NH

VN

VN

Tài sản bảo đảm

TSBĐ

Kho bạc Nhà nước

KBNN

TTTD

TTTD

Sở Giao dịch CK Hà Nội

HNX

Thanh toán quốc tế

TTQT

Sở Giao dịch CK Tp.HCM

HOSE

Thanh toán nội địa

TTNĐ

Tổng cục thống kê

GSO (TCTK)

TTCK

TTCK

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

UBGSTCQT

Thị trường mở

OMO

Ủy ban CK Nhà nước

UBCKNN

Thu nhập cá nhân

TNCN

Viện Nghiên cứu KT và Chính sách

VERP

Thu nhập DN

TNDN

Cục dự trữ liên bang Mỹ

FED

TCTD

TCTD

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

ASEAN

Tổng giám đốc

TGĐ

Khu vực sử dụng đồng Euro

EUROZONE

Tổng tài sản

TTS

Liên minh châu Âu

EU

Tổng sản phẩm quốc nội

GDP

NH Thế giới (World Bank)

WB

Tổng sản phẩm trên địa bàn

GRDP

NH Phát triển châu Á

ADB

TP Chính phủ

TPCP

NH trung ương châu Âu

ECB

TP DN

TPDN

NH trung ương Trung Quốc

PBOC

NH trung ương Nhật Bản

BOJ

NH TTQT

BIS

Tổ chức thương mại thế giới

WTO

Tổ chức Hợp tác và Phát triển KT

OECD

Trung Quốc

TQ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

IMF
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