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Tài chính – Ngân hàng
Tỷ lệ Dư nợ tín dụng/GDP cao, Nhìn nhận về bức tranh tài chính tiền tệ toàn cầu, TS.Lê Đạt Chí cho
NHNN sẽ làm gì?

rằng, trong khi các quốc gia lớn và phát triển sử dụng các gói bơm tiền
khổng lồ để kích thích KT, thì các nền KT có đồng tiền không chuyển đổi
như TQ hay VN lại gánh chịu thiệt hại rất lớn khi đã tham gia sâu vào thị
trường toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện những cơ hội chưa từng có.
VN có thể tận dụng được những cơ hội hiện nay, đặc biệt sau những đợt
sóng Covid-19 đã thay đổi bức tranh tài chính tiền tệ trên thị trường và
thực hiện các mục tiêu tích lũy nguồn lực, phát triển KT. Bên cạnh đó,
nền KT thế giới và VN đứng trước có những cảnh báo, thách thức chung.
Thống đốc đã công bố số liệu tỷ lệ Dư nợ tín dụng/GDP đã lên đến 140%,
cao nhất trong lịch sử, điều đó cho thấy chúng ta thực hiện nới lỏng tiền
tệ để hỗ trợ phục hồi nền KT, đưa đến vận tốc của tiền trong nền KT rất
chậm và đó là 1 rủi ro tiềm ẩn rất lớn khi có cú sốc từ nền KT bên ngoài
vào, thì khả năng chống đỡ của hệ thống tài chính tiền tệ VN khó đáp
ứng được nếu chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng lượng tiền để kích thích tăng
trưởng KT cho mục tiêu phát triển cao. Tỷ lệ Dư nợ tín dụng/GDP của
các nền KT cao trong đó có VN dẫn đến bài toán khi chúng ta sử dụng
các liệu pháp để kích thích nền KT, sẽ khiến hành vi của người dân và
nền KT, DN có sự thận trọng, càng khiến khả năng phục hồi của nền KT
chậm."Điểm khác biệt của bối cảnh hiện nay, sv trước đây là như đã nói,

NHNN đã nhận ra điều này và đang có bước điều chỉnh dòng tín dụng.
Ngoài ra, sức khỏe hệ thống NH VN hiện đã khá tốt, đặc biệt tăng trưởng
LN giúp tạo nền tảng và nếu các NH giữ được tốc độ gia tăng vốn chủ
sở hữu thì sẽ giảm được tỷ lệ nợ, tránh được những cú sốc bên ngoài.
Bài toán và mục tiêu lớn của NHNN hiện nay, theo tôi là vẫn sẽ phải thúc
đẩy vận tốc của tiền. Khi vận tốc tiền gia tăng thì cung tiền sẽ giảm".

Nhiều “ông lớn” nhảy vào lĩnh vực Từ đầu năm đến nay, NHNN đã cấp 4 giấy phép mới cho các tổ chức
trung gian thanh toán

không phải là NH hoạt động cung ứng DV trung gian thanh toán. Gần
nhất, ngày 12/4, NHNN cấp giấy phép cho VNPOST; ngày 9/3 là
MobiFone. Theo đó, sau khi nhiều tên tuổi lớn như Vingroup , Viettel ,
VNPT, FPT … lần lượt tham gia qua đầu mối là công ty thành viên, lĩnh
vực trung gian thanh toán tại VN tiếp tục góp mặt thêm những “ông lớn”
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như VNPOST và MobiFone. Hầu hết tên tuổi này đều có hệ sinh thái
khách hàng rộng lớn, với độ phủ phạm vi cả nước. Với 4 giấy phép cấp
từ đầu năm đến nay, VN hiện có 43 tổ chức không phải là NH hoạt động
cung ứng DV trung gian thanh toán. Giấy phép đầu tiên được cấp ở lĩnh
vực này bắt đầu vào 2015, như NAPAS, VNPAY, M_SERVICE JSC…

Nghịch lý đô la hóa và kinh tế tiền Quyết định 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015 của NHNN đã hạ LS tiền
mặt đang tăng lên

gửi USD của cả tổ chức và cá nhân xuống còn 0%/năm. Đây được cho
là 1 trong những công cụ nặng ký trong “cuộc chiến” của NHNN nhằm
giảm và triệt tận gốc nạn đô la hóa ở VN. Hơn nửa thập kỷ trôi qua, chúng
ta cùng nhìn lại xem tình trạng đô la hóa trong nền KT có được cải thiện
như kỳ vọng hay không. Tỷ trọng tiền gửi bằng ngoại tệ đã có xu hướng
tăng lên từ 2015, thời điểm ban hành QĐ 2589 khống chế trần lãi vay
USD là 0%. Tỷ trọng này đạt mức cao nhất là 6,2% vào cuối 2020 và duy
trì sang đến tháng 2/2021. Nói cách khác, tình trạng đô la hóa đã có xu
hướng tăng trở lại kể cả sau khi LS tiền gửi USD bị khống chế ở mức 0%.
Một số lý do cho tình trạng này có thể là: (i) Tuy LS tiền gửi USD là 0%
trên danh nghĩa nhưng thực tế người gửi vẫn có 1 số cách để làm cho lợi
tức thực thu được từ khoản tiền gửi USD này lớn hơn 0%, làm cho việc
nắm giữ USD vẫn có ý nghĩa, nhất là khi giá USD được kỳ vọng tăng; (ii)
NH vẫn trả lãi dương cho các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ khác ngoài
USD, nên người gửi có thể chọn ngoại tệ khác để gửi tiết kiệm vào NH
thay vì USD, làm cho con số thống kê về tiền gửi ngoại tệ không giảm đi
như kỳ vọng; (iii) Tâm lý phòng ngừa rủi ro vĩ mô thông qua nắm giữ
ngoại tệ của người dân và DN vẫn còn đó, đặc biệt khi tổng phương tiện
thanh toán (cung tiền) tăng mạnh như 2020 và đến đầu 2021, trong khi
tăng trưởng GDP yếu hơn trước, tạo rủi ro lạm phát cao. Chuyển sang
vấn đề thứ 2 là KT tiền mặt, đột ngột tăng mạnh lên vào các tháng đầu
năm 2021. Như vậy, có thể nói, người dân và/hoặc DN đột ngột trở nên
ưa thích nắm giữ tiền mặt hơn là gửi vào NH… Trước thực trạng đô la
hóa và tiền mặt đang tăng lên, NHNN cần xem xét sửa đổi và tốt nhất là
xóa bỏ quy định trần LS tiền gửi USD, bởi như đã nói, dù có trần 0% thì
người dân và DN vẫn gửi USD và nhất là ngoại tệ khác. Hơn nữa, chỉ
quy định trần tiền gửi USD 0% mà không quy định trần LS cho các ngoại
tệ khác thì không khác gì coi đô la hóa chỉ liên quan đến USD chứ không
phải cả các ngoại tệ khác, như nói ở đầu bài. Giải pháp hiệu quả và căn
cơ nhất vẫn phải là làm cho lòng tin vào tiền đồng liên tục cải thiện
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để người dân và DN không còn nhu cầu tích trữ ngoại tệ (gồm USD) và
khi cần để thanh toán cho các nhu cầu chính đáng thì có thể dễ dàng
mua từ NH. Về hiện tượng tiền mặt trong lưu thông đang tăng lên, nếu
điều này kéo dài trong các quý tới thì đây là 1 chỉ báo không mấy tốt lành.
Nghịch lý này có khả năng liên quan đến chuyện trốn thuế và/hoặc lo
ngại về tính riêng tư và bảo mật sẽ không được đảm bảo. Nên có lẽ Bộ
Tài chính cũng cần tiếp thu để sửa đổi cho phù hợp với thông lệ quốc tế.
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Kinh tế Việt Nam
Infograpics một số chỉ tiêu kinh tế
tháng 4

CPI 4th đầu năm 2021 tăng 0,89% Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 4 0,04%
so với cùng kỳ năm trước

sv tháng 3, 2,7% sv cùng kỳ 2020. Trong mức 0,04% của CPI tháng
4 sv tháng 3 có 4 nhóm hàng hóa và DV có chỉ số giá giảm, 6 nhóm hàng
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có chỉ số giá tăng và 1 nhóm hàng giữ ổn định giá. Nhóm nhà ở và VLlXD
có mức 0,43% (làm CPI chung 0,08 điểm %), trong đó: Giá điện, nước
sinh hoạt lần lượt 0,73% và 1,57%; giá gas 4,86% và giá dầu hỏa
0,06%. Nhóm bưu chính viễn thông 0,2%. Nhóm hàng ăn và DV ăn
uống 0,13% (CPI chung 0,04 điểm %), trong đó: Lương thực 0,01%;
thực phẩm 0,25%; ăn uống ngoài gia đình 0,14%. Nhóm văn hóa,
giải trí và du lịch 0,11%. Các nhóm hàng hóa và DV có chỉ số giá tăng
gồm: Nhóm giao thông 0,87% (CPI chung 0,08 điểm %) do ảnh hưởng
của các đợt điều chỉnh tăng, giảm giá xăng, dầu vào 27/3, 12& 27/4 làm
chỉ số giá xăng 2,19%, dầu diezel 0,25%; bên cạnh đó, giá DV giao
thông công cộng 0,84%... CPI tháng 4 1,27% sv tháng 12 và 2,70%
sv cùng kỳ 2020; CPI BQ 4th 0,89% sv BQ cùng kỳ 2020. Lạm phát cơ
bản tháng 4 0,07% sv tháng 3 và 0,95% sv cùng kỳ 2020. Lạm phát
cơ bản BQ 4th 0,74% sv BQ cùng kỳ 2020. Giá vàng trong nước biến
động ngược chiều với giá vàng thế giới. BQgiá vàng thế giới đến 24/4
2,08% sv tháng 3 do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm khiến vàng trở nên hấp
dẫn. Bên cạnh đó, lực mua lớn từ TQ và Ấn Độ đã đóng góp không nhỏ
vào sự phục hồi giá vàng. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4 1,9%
sv tháng 3; 2,51% sv tháng 12/2020 và 13,84% so với cùng kỳ 2020.

Giải ngân vốn đầu tư công 4th đầu Theo Tổng Cục thống kê, tháng 4, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN
năm đạt mức cao nhất 2017-2021 ước đạt 30.400 tỷ đồng, 23,9% sv cùng kỳ 2020, đồng thời đạt 6,6% sv
kế hoạch 2021. Do vậy, LK 4th, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt

98.700 tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm và 16,3% sv cùng kỳ 2020
(cùng kỳ 2020 bằng 16,6% và 14,5%). Trong đó, vốn TW quản lý đạt

15.100 tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch năm và 25,5% sv cùng kỳ 2020;
vốn địa phương quản lý đạt 83.600 tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch năm
và 14,8% sv cùng kỳ 2020."Như vậy, sv cùng kỳ năm ngoái, tốc độ

tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 4 và 4th đầu năm đạt
mức cao nhất trong giai đoạn 2017-2021".

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) IIP tháng 4 ước 1,1% sv tháng 3, đồng thời 24,1% sv cùng kỳ 2020.
tháng 4 tăng 24,1%

Trong đó, ngành khai khoáng 3,8% và 1,8%; ngành chế biến, chế
tạo 0,5% và 29,1%; ngành SX và phân phối điện 2,6% và 16,4%.
LK 4th đầu năm, IIP ước 10% sv cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành
chế biến, chế tạo 12,7%; ngành SX-phân phối điện 6,6%. Đặc biệt,
trong các ngành công nghiệp cấp II, 1 số ngành trọng điểm có chỉ số SX
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4th tăng cao so với cùng kỳ 2020 như SX kim loại 38%; SX xe có động
cơ 32,9%; SX giường, tủ, bàn ghế 17,6%; SX mô tô, xe máy 17%.
Ở chiều ngược lại, 1 số ngành có chỉ số giảm như SX than cốc, sản phẩm
dầu mỏ tinh chế 2%; thoát nước và xử lý nước thải 2,2%; khai thác
than cứng và than non 2,8%; in, sao chép bản ghi các loại 3,5%; khai
thác dầu thô và khí đốt tự nhiên 8,9%. Ngoài ra, trong 4th, 1 số sản
phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao sv cùng kỳ 2020 như thép cán
61,8%; ô tô t52,5%; linh kiện điện thoại 29,2%; điện thoại di động
21,3%; ti vi các loại 20,9%; xe máy 20%; bia các loại và sữa bột
18,1%; sơn hóa học 17,5%; sắt, thép thô 17,4%; giày, dép da
13,3%; phân hỗn hợp NPK 12%; vải dệt từ sợi tự nhiên 10%. Một
số sản phẩm giảm sv cùng kỳ 2020 gồm: dầu mỏ thô khai thác 9%; khí
đốt thiên nhiên dạng khí 8,8%; bột ngọt 6,8%; phân u rê 6,3%;
xăng dầu các loại 3,9%; than sạch 2,8%; đường kính 1,3%.

Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh, Tháng 4, Hà Nội đã hết sức cố gắng, nỗ lực thực hiện và hoàn thành
nhiều chỉ tiêu tăng khá cao xuất sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó thực hiện hiệu quả mục

tiêu kép, dịch Covid-19 được kiểm soát, KT phục hồi mạnh, nhiều chỉ tiêu
tăng khá cao sv cùng kỳ 2020
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Kinh tế Quốc tế
Eurozone rơi vào đợt suy thoái Theo Eurostat, trong Q.I, sản lượng KT của Eurozone 0,6%. Tỷ lệ thất
thứ hai trong chưa đầy 1 năm

nghiệp tuy 0,1% trong tháng 2 xuống 8,1% trong tháng 3 nhưng vẫn
cao hơn mức 7,1% của tháng 3/2020. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát gần
chạm ngưỡng mục tiêu. Nền KT lớn nhất Eurozone là Đức 1,7% trong
Q.I, phần lớn do tác động của các biện pháp phòng chống Covid-19. Tuy
nhiên, nhiều nước thành viên tin rằng cuộc suy thoái kép hiện nay sẽ chỉ
tồn tại trong thời gian ngắn, nhất là khi các cuộc khảo sát cho thấy KV
SX đang phát triển mạnh trở lại. Bên cạnh đó, với việc khởi động lại chiến
dịch tiêm chủng, nhu cầu chi tiêu dự kiến sẽ bùng nổ sau thời gian dài bị
"dồn nén" do các biện pháp phong tỏa vì đại dịch và kế hoạch phục hồi
KT của EU dần đi vào quỹ đạo sẽ tạo động lực để Eurozone dần phục
hồi trở lại, qua đó tạo lực đẩy cần thiết cho các quốc gia Nam Âu vốn
đang bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch như Italy hoặc Tây Ban Nha.

Kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng Bộ Thương mại Mỹ công bố BC cho biết, KT Mỹ tăng trưởng 6,4% trong
sau cuộc khủng hoảng Covid-19

Q.I, mức tăng cao nhất trong Q.I kể từ 1984. Số người xin trợ cấp thất
nghiệp trong tuần trước cũng ở mức thấp nhất kể từ khi đại dịch xảy ra.
Các nhà KT nhận định, việc mở rộng chương trình tiêm chủng, đà giảm
các ca mắc Covid-19, hoạt động mở cửa trở lại của nhiều DN, gói viện
trợ liên bang và tốc độ tạo việc làm sẽ giúp duy trì ổn định tăng trưởng
KT. Dự kiến trong 2021, KT Mỹ sẽ tăng trưởng #7%, mức cao nhất kể từ
1984. Trong những tháng gần đây, người tiêu dùng đã thúc đẩy hoạt
động chi tiêu, với chi tiêu cho hàng hóa <24% trong quý trước, chi tiêu
cho DV <5%. Dự kiến, sự chênh lệch này có thể sẽ thay đổi khi nhiều
nhà hàng và địa điểm giải trí mở cửa trở lại và người dân muốn chi tiêu
nhiều hơn cho các dịch vụ giải trí. Tuy vậy, đà phục hồi của KT Mỹ vẫn
còn 1 chặng đường dài phía trước, khi nhiều người mất việc làm do đại
dịch Covid-19 và quá trình phục hồi vẫn không đồng đều.

Trung Quốc thúc đẩy cải cách cơ Mặc dù, nền KT TQ đã tăng trưởng ấn tượng vào đầu năm nay nhưng
cấu để phục hồi kinh tế cân bằng các nhà lãnh đạo nước này nhấn mạnh đà phục hồi hiện nay vẫn không

cân bằng và nền tảng chưa vững chắc. KT tăng trưởng 18,3% trong Q.I,
nhờ nhu cầu trong nước và nước ngoài mạnh đã thúc đẩy sự phục hồi
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từ xuất phát điểm thấp vào đầu 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bắt
đầu ảnh hưởng đến nền KT này. Theo các nhà hoạch định chính sách
TQ, cần nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc đẩy mạnh các cải cách cơ cấu
về phía nguồn cung khi đón nhận các cơ hội trong thời điểm ít chịu sức
ép hơn trong việc duy trì tăng trưởng ổn định. Ở trong nước, trong khi hầu
hết các lĩnh vực đã phục hồi nhanh hơn và mạnh hơn sau những tác động
của đại dịch, 1 số lĩnh vực vẫn chịu ảnh hưởng. Số liệu chính thức cho
thấy đầu tư SX Q.I/2020-2021 2%/năm sv mức của 2019. Sự phục hồi
của hoạt động tiêu dùng, động lực quan trọng của tăng trưởng KT, vẫn
cần được thúc đẩy hơn nữa. Những thách thức khác là thúc đẩy việc cải
thiện lĩnh vực công nghiệp, duy trì sự ổn định của thị trường BĐS, xoa
dịu rủi ro tài chính và xúc tiến kế hoạch hướng tới trung hòa carbon, cùng
với việc ứng phó với những biến động lớn hơn của thị trường toàn cầu.

Kinh tế Nhật sẽ tăng trưởng âm Trong BC mới nhất công bố hơn 2 tuần trước khi Văn phòng Nội các Nhật
trong Q.I

công bố số liệu chính thức về tình hình KT, 12/12 viện nghiên cứu đều
dự báo GDP Q.I sẽ sụt giảm mạnh sau 2 quý phục hồi liên tiếp, với mức
3,5-8,8% sv cùng kỳ 2020. Nguyên nhân là do việc Chính phủ tái ban
bố tình trạng khẩn cấp đã ảnh hưởng tiêu cực tới tiêu dùng cá nhân, 1
trong 2 trụ cột tăng trưởng quan trọng nhất của nền KT này. Mức sụt
giảm tiêu dùng cá nhân dự báo 1-3%, chủ yếu do sự sụt giảm trong lĩnh
vực nhà hàng và khách sạn. XK có thể vẫn tiếp tục đà phục hồi quý thứ
3 liên tiếp. Tuy nhiên, dự báo kim ngạch XK sẽ chỉ 2% trong Q.I, chủ
yếu do đà phục hồi của XK ô tô sang thị trường Mỹ vẫn còn yếu.

Nhật chi 4,6 tỷ USD hỗ trợ doanh Nội các Nhật quyết định sử dụng 500 tỷ JPY, #4,6 tỷ USD, trong quỹ dự
nghiệp thiệt hại vì Covid-19

phòng của tài khóa 2021 (từ 1/4) để hỗ trợ DN chịu thiệt hại do chính phủ
ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 vì Covid-19. Hỗ trợ tài chính sẽ
chuyển đến địa phương nhằm trợ cấp cho DNVVN và đơn vị lữ hành để
duy trì hoạt động KD. Chính quyền địa phương sẽ sử dụng nguồn tài
chính trên để giám sát thực hiện biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm hạn
chế sự lây lan của Covid-19. Chính phủ đã dành 5.000 tỷ JPY trong quỹ
dự phòng để giảm thiểu tác động của Covid-19 trong ngân sách tài khóa
2021 có trị giá 106.610 tỷ JPY. Khoản chi 500 tỷ JPY trên sẽ đánh dấu
khoản chi đầu tiên của quỹ dự phòng trong tài khóa 2021… Covid-19 vẫn
diễn biến nghiêm trọng tại thủ đô và 1 số KV khác của Nhật.
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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://cafef.vn/nhieu-ong-lon-nhay-vao-linh-vuc-trung-gian-thanh-toan-20210502100930797.chn
https://tinnhanhchungkhoan.vn/nghich-ly-do-la-hoa-va-kinh-te-tien-mat-dang-tang-lenpost268033.html
https://cafef.vn/ty-le-du-no-tin-dung--gdp-cao-ngan-hang-nha-nuoc-se-lam-gi20210503072717052.chn

Tin KT vĩ mô

https://infographics.vn/4-thang-nam-2021-ca-nuoc-xuat-sieu-hon-129-ty-usd/20079.vna
https://infographics.vn/cpi-thang-4-2021-giam-004/20059.vna
https://infographics.vn/time-line/4-thang-nam-2021-fdi-dat-1225-ty-usd/20075.vna
https://infographics.vn/kim-ngach-thuong-mai-viet-nam-asean-1995-2021/20088.vna
https://vietstock.vn/2021/04/toan-canh-kinh-te-viet-nam-thang-4-va-4-thang-dau-nam-2021-761852622.htm
https://vietstock.vn/2021/04/cpi-4-thang-dau-nam-2021-tang-089-so-voi-cung-ky-nam-truoc-761852496.htm
https://cafef.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-4-thang-dau-nam-dat-muc-cao-nhat-giai-doan-20172021-20210502151927799.chn
https://cafef.vn/chi-so-san-xuat-cong-nghiep-thang-4-tang-241-20210501160153896.chn
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-04-29/infographic-kinh-te-thu-do-phuc-hoimanh-nhieu-chi-tieu-tang-kha-cao-103229.aspx

Tin KT quốc tế

https://ndh.vn/quoc-te/eurozone-roi-vao-dot-suy-thoai-thu-hai-trong-chua-day-mot-nam1290082.html
https://ndh.vn/quoc-te/kinh-te-my-phuc-hoi-nhanh-chong-sau-cuoc-khung-hoang-covid-191290049.html
https://vietnambiz.vn/trung-quoc-thuc-day-cai-cach-co-cau-de-phuc-hoi-kinh-te-mot-cach-canbang-20210502220222187.htm
https://bnews.vn/kinh-te-nhat-ban-se-tang-truong-am-trong-quy-i-2021/194311.html
https://ndh.vn/quoc-te/nhat-ban-chi-4-6-ty-usd-ho-tro-doanh-nghiep-thiet-hai-vi-covid-191290168.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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