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BẢNG CHỈ SỐ 

Chứng khoán (ngày 13/5) 

VN - Index  958,54  0,63% 

HNX - Index  105,61  0,23% 

D,JONES CK Mỹ 25.324,99    2,38%   

STOXX CK C,Âu 3.320,78    1,20%   

CSI 300 CK TQ 3.668,73    1,65%   

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 14/5) 

SJC Ng,đ/L 36.530  0,36%   

Quốc tế USD/Oz 1.300,10  1,12%   

Tỷ giá 

USD/VND BQ LNH 23.054  0,03%   

EUR/USD  1.1236  0,04%   

Dầu 

WTI USD/th 60,99  0,64%   

6 

Các chuyên gia cho rằng, không nên áp 

hạn mức giao dịch cũng như hạn chế sở hữu 

hơn 1 ví điện tử vì điều này sẽ hạn chế thương 

mại điện tử. Trên thực tế, muốn thúc đẩy 

không dùng tiền mặt thì trọng tâm cần làm 

thay đổi từ nhận thức đến hành vi chính là các 

cá nhân người dùng đầu cuối chứ không phải 

là các tổ chức. Việc nới hạn mức giao dịch ví 

điện tử có thể giúp thúc đẩy người dùng mạnh 

dạn hơn liên kết ví với tài khoản ngân hàng, 

qua đó góp phần thúc đẩy thanh toán không 

dùng tiền mặt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin nổi bật 
 

 Siết hạn mức ví điện tử: Thiệt cho thanh 

toán không dùng tiền mặt 

 Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào nền 

kinh tế 328.700 tỷ đồng trong 4 tháng 

 GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt 

10.400 USD năm 2030, gia nhập "Hội tăng 

trưởng 7%" 

 Xuất siêu 750 triệu USD trong 4 tháng 

 Trung Quốc nâng thuế đối với 60 tỷ USD 

hàng hóa Mỹ từ ngày 01/6 

Thứ Ba, ngày 14/05/2019 
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Nới lỏng tăng trưởng tín dụng: Có 

nên để các ngân hàng chủ động? 

 

Ngay từ đầu năm, NHNN đã đưa ra mức TTTD toàn ngành NH 2019 

chỉ 14% (#2018), mức thấp nhất 5 năm trở lại đây. Dù vẫn để ngỏ việc 

linh hoạt thay đổi tăng hạn mức tăng trưởng theo từng NH tùy vào tình 

hình thị trường và KTVM nhưng động thái của NHNN cho thấy CQ này 

đang tiếp tục quản chặt tín dụng. Cá năm trước, NHNN có xu hướng 

giao cho từng NH chỉ tiêu ban đầu vào Q.I, sau đó căn cứ vào tình hình 

thực tế sẽ điều chỉnh vào Q.IV nhằm đảm bảo TTTD cả năm nằm trong 

hạn mức cho phép. Thực tế 2018, chỉ tiêu NHNN giao cho từng NH vào 

đầu năm phổ biến ở mức 14-15% và sau đó tăng lên 18-20% cho một 

số NHTMCP vào cuối năm. Trong BC mới nhất về TTTD, CTCK Rồng 

Việt cho rằng, với tình hình dư địa tăng trưởng NIM (tỷ lệ thu nhập lãi cận 

biên) trở nên hạn chế, NH sẽ phải trông cậy nhiều hơn vào mở rộng tín 

dụng. Tuy vậy, hiện mức TTTD bị hạn chế bởi chỉ tiêu do NHNN giao ở 

mức thấp hơn sv kỳ vọng của nhiều NH. Vì vậy, việc có được điều chỉnh 

nới chỉ tiêu TTTD sv mức hiện tại hay không sẽ ảnh hưởng đến tăng 

trưởng thu nhập lãi cũng như KQ LNH cả năm của nhiều NH. Không thể 

phủ nhận việc điều hành bằng công cụ hạn mức tín dụng đã góp phần 

giúp NHNN kiểm soát được các mục tiêu vĩ mô như lạm phát, TTTD và 

tỷ lệ Tín dụng/GDP ở mức hợp lý. Tuy nhiên, cơ chế này cũng làm hạn 

chế khả năng tăng trưởng của nhiều NH và công ty tài chính tiêu dùng 

tốt. Trong 2019, nhiều NH đang và chuẩn bị được áp dụng chính thức 

Thông tư 41, với những quy định chặt chẽ hơn nhiều về tiêu chuẩn an 

toàn vốn sv Thông tư 36 hiện tại. Do đó, sẽ là hợp lý hơn nếu NHNN 

xem xét phương án để cho các NH có thể tự chủ tốc độ TTTD, miễn là 

vẫn thỏa mãn các hệ số an toàn theo quy định. Điều này nhằm đảm 

bảo nguồn lực tín dụng được phân bổ hợp lý và các NH sẽ thực sự có 

động lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả và các chỉ số an toàn 

hoạt động để được hưởng các ưu đãi về TTTD xứng đáng. 
 

NHNN bơm ròng gần 23.600 tỷ 

đồng ra thị trường trong tuần qua 

BC thị trường tiền tệ vừa cập nhật của SSI cho biết, trong 06-10/5, 

NHNN đã bơm ròng 24.111 tỷ đồng qua kênh tín phiếu khi có tới 50.000 

tỷ đồng tín phiếu đáo hạn nhưng chỉ có 25.900n tỷ đồng được phát 

Tài chính – Ngân hàng 
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hành. Kênh OMO không phát sinh giao dịch mới, có 515 tỷ đồng đáo 

hạn đưa số dư OMO về 0. Như vậy, NHNN đã bơm ròng 23.596 tỷ đồng 

qua OMO. Việc bơm hút được thực hiện linh hoạt theo diễn biến cung 

cầu trên thị trường giúp cho LS trên LNH gần như đi ngang, kết thúc 

tuần ở mức 3,575%/năm với kỳ hạn qua đêm và 3,675%/năm với kỳ hạn 

1 tuần. Trong bối cảnh áp lực tỷ giá từ diễn biến quốc tế gia tăng, việc 

duy trì ổn định LS trên LNH để đảm bảo chênh lệch LS VND-USD ở 

mức 1,0-1,5%/năm sẽ là yếu tố quan trọng để bình ổn thị trường ngoại 

hối; LS huy động trên thị trường 1 vẫn duy trì ở mức 4,1-5,5% với kỳ 

hạn dưới 6th, 5,5-7,5% với kỳ hạn 6th đến dưới 12th và 6,4-8%/năm với 

kỳ hạn 12,13th. LS huy động vẫn sẽ được giữ ở mức hiện tại vì: (i) Đảm 

bảo nguồn thực hiện mục tiêu TTTD; (ii) Việc đẩy mạnh cho vay KHCN 

với LS tốt hơn sẽ là cơ sở để NHTM duy trì mặt bằng LS huy động hiện 

tại; (iii) Nhu cầu gia tăng số dư huy động để đáp ứng lộ trình tiếp tục 

giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 40% hiện nay 

xuống 30%. Mặc dù tại phiên họp đầu tháng 5 FED vẫn khẳng định giữ 

nguyên LS trong 2019 nhưng đó là khi tất cả đều đang lạc quan về triển 

vọng thỏa thuận Mỹ- Trung. Với những diễn biến leo thang gần đây, xác 

suất FED cắt giảm LS đã nhích tăng lên 8% cho kỳ họp tháng 6 và 40% 

cho kỳ họp tháng 9. Dẫu vậy, vẫn còn sớm để dự đoán song nếu FED 

thay đổi LS sẽ tác động lớn đến mặt bằng LS toàn cầu, trong đó có VN. 
 

Siết hạn mức ví điện tử: Thiệt cho 

thanh toán không dùng tiền mặt 

 

Hạn mức giao dịch qua ví điện tử (VĐT) đang được đề xuất ở mức tối 

đa không quá 20 triệu đồng/ngày và 100 triệu đồng/tháng đối với cá 

nhân; 100 triệu đồng/ngày và 500 triệu đồng/tháng đối với tổ chức. Theo 

TS.Cấn Văn Lực, hạn mức giao dịch qua VĐT cần tính đến thực tế thu 

nhập BQ đầu người đang tăng và tiêu dùng cá nhân đang gia tăng rất 

nhanh. Từ đó, hạn mức đặt ra cần tránh không gây kìm hãm thanh toán 

điện tử. Trong khi đó, theo góc nhìn của Chủ nhiệm CLB Công nghệ tài 

chính thuộc Hiệp hội NH, VĐT về bản chất là tài sản của người dùng. 

Do đó, người dùng cần được quyền định đoạt đối với tài sản của mình. 

Thanh toán điện tử đang là điểm nghẽn vì thế cần có cơ chế khuyến 

khích và thúc đẩy, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử đơn cử: Các 

giao dịch về đặt vé máy bay hay book tour trong lĩnh vực du lịch thường 

được thanh toán trực tuyến có giá trị lớn hơn nhiều sv hạn mức được đề 

xuất. Vì thế, nếu giới hạn hạn mức thấp sẽ ảnh hưởng đến việc thanh 

toán điện tử. Hiện nay, người dùng Internet Banking và Mobile Banking 
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tại NH hoàn toàn có thể tự cài đặt các hạn mức khác nhau từ vài chục 

triệu tới vài trăm triệu đồng/lần giao dịch hoặc trong 1 ngày và không có 

quy định hạn mức theo tháng. Một người dùng hiện nay có thể mở hơn 

1 tài khoản tại 1 NH. Từ thực tế này nên hạn chế mỗi người dùng chỉ 

được mở 1 VĐT tại 1 TCTD. Người dùng có thể cần nhiều tài khoản kết 

nối VĐT khác nhau để phục vụ các nhu cầu tiêu dùng, giao dịch khác 

nhau…  Hiện VN mới có 30,8% dân số có tài khoản NH. Việc khuyến 

khích và thúc đẩy không dùng tiền mặt đang được triển khai từ chủ 

trương chính sách cho đến định hướng KD của các tổ chức, DN. Tuy 

nhiên tới thời điểm này, trong hơn 20 triệu VĐT đã đăng ký sử dụng 

thuộc 20 tổ chức vận hành ví, chỉ mới có #4,2 triệu ví liên kết với tài 

khoản NH. Đây là một tỉ lệ còn quá thấp cho dù các tổ chức vận hành 

ví đã tung ra không ít chương trình kích thích liên kết VĐT với tài khoản 

NH. Trên thực tế, muốn thúc đẩy không dùng tiền mặt thì trọng tâm cần 

làm thay đổi từ nhận thức đến hành vi chính là các cá nhân người dùng 

đầu cuối chứ không phải là các tổ chức. Việc nới hạn mức giao dịch 

VĐT có thể giúp thúc đẩy người dùng mạnh dạn hơn liên kết ví với tài 

khoản NH, qua đó góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. 
 

Doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư 

vào nền kinh tế 328.700 tỷ đồng 

trong 4 tháng 

 

Theo Bộ Tài chính KQ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 4th đầu năm 

2019, chỉ tính trong tháng 4, toàn Ngành đã thực hiện 33.055 cuộc 

thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 420 tỷ đồng. Tổng số 

tiền thu nộp vào ngân sách là 716 tỷ đồng. LK 4th, toàn ngành tài chính 

thực hiện 91.945 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 

854 tỷ đồng; nộp vào ngân sách 2.104 tỷ đồng. TTCK đã tiếp tục duy 

trì đà tăng trưởng tốt, tính đến 26/4, VN-Index đạt 979,64 điểm, 9,86% 

sv đầu năm; quy mô vốn hóa đạt #77,6% GDP, 8,4% sv cuối năm 

2018. Tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 401.900 tỷ đồng 21,4% 

sv cùng kỳ 2018. DN bảo hiểm đầu tư trở lại nền KT ước đạt 328.700 tỷ 

đồng, 26,5%. Tổng nguồn VCSH ước đạt 83.300 tỷ đồng, 18,3%; 

tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 44.300 tỷ đồng, 17%. DN bảo 

hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 12.500 tỷ đồng, 31,2% sv 

cùng kỳ 2018. Bộ Tài chính đã thực hiện ký kết 1 Hiệp định vay vốn 

nước ngoài, trị giá #188,36 triệu USD. Tính đến 20/4, giải ngân nguồn 

vốn ODA và vay ưu đãi 2019 đạt 915 triệu USD, #21.004 tỷ đồng, trong 

đó cấp phát #671 triệu USD, vốn vay về cho vay lại #243 triệu USD. 
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GDP bình quân đầu người Việt 

Nam đạt 10.400 USD năm 2030, 

gia nhập "Hội tăng trưởng 7%" 

 

 

Bloomberg đánh giá, 10 năm tiếp theo kể từ 2020 sẽ được coi là "thập 

kỷ châu Á", khi lục địa này sở hữu các nền KT mà dự kiến sẽ duy trì tốc 

độ tăng trưởng #7%. Theo 1 nghiên cứu mới: VN, Ấn Độ, Bangladesh, 

Myanmar và Philippines sẽ là những cái tên tiêu biểu đáp ứng tiêu 

chuẩn đó. Ethiopia và Côte d hèIvoire cũng có khả năng đạt tốc độ tăng 

trưởng 7%, điều này thường có nghĩa là tăng gấp đôi GDP sau mỗi 10 

năm. Tốc độ tăng trưởng này sẽ giúp thu nhập BQ/người VN tăng vọt 

lên tới 10.400 USD vào năm 2030 từ #2.500 USD vào 2018. Trong 

2018, tăng trưởng VN đạt 7,08%. Tuy nhiên, với sự suy giảm của KT 

toàn cầu được dự báo, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng trong 2019, tốc 

độ tăng trưởng của VN sẽ suy giảm nhẹ, ở mức 6,8-6,9%. Các quốc gia 

Nam Á sẽ cùng nhau chiếm #1/5 dân số thế giới vào 2030. Trước đó, 

có 10 quốc gia Châu Á và Châu Phi nằm trong "Hội tăng trưởng 7%" 

(TQ, Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh, Nigeria, Ethiopia, Tanzania, Uganda, 

Mozambique) và VN cũng có tên trong danh sách này. TQ đã không còn 

nằm trong bảng xếp hạng mới nhất này. Họ từng là thành viên của "Hội 

tăng trưởng 7%" trong gần 4 thập kỷ. Điều này phản ánh sự suy giảm 

tăng trưởng KT, việc TQ tiến tới thu nhập BQ/người cao hơn khiến tốc 

độ tăng trưởng cao cũng khó duy trì hơn. Standard Chartered ước tính 

nền KT TQ sẽ giữ tốc độ tăng trưởng 5,5% trong những năm 2020. 

"Tăng trưởng KT cao không phải là thuốc chữa bách bệnh - nó sẽ dẫn 

đến bất bình đẳng thu nhập, tội phạm, ô nhiễm". Tuy nhiên, tăng trưởng 

nhanh hơn không chỉ giúp mọi người nhanh chóng thoát khỏi nghèo đói 

tuyệt đối, mà còn đi kèm với sức khỏe và giáo dục tốt hơn, cũng như 

tiếp cận tốt hơn với hàng hóa và DV. Thu nhập cao hơn do tăng trưởng 

nhanh hơn cũng thường làm giảm bất ổn chính trị - XH và giúp đưa ra 

các cải cách cơ cấu dễ dàng hơn. Ngoài ra, các quốc gia tăng trưởng 

cao có xu hướng có tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư ít nhất 20-25% GDP. 
 

Xuất siêu 750 triệu USD trong 4 

tháng 

Tổng cục Hải quan cho biết, nhập siêu quay trở lại trong tháng 4, ở mức 

555 triệu USD. Với việc nhập siêu trở lại, trong 4th/2019, VN xuất siêu 

753 triệu USD, cao hơn 52 triệu USD sv mức ước tính của Tổng cục 

Thống kê đưa ra ngày 29/04. Mức thặng dư thương mại này chỉ bằng 

Kinh tế Việt Nam 
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1/5 sv mức 3,7 tỷ USD của cùng kỳ 2018. Trước đó, xuất siêu theo ước 

tính 1,41 tỷ USD. Tuy nhiên, với số liệu mới về nhập siêu này thì con số 

xuất siêu chỉ #1,31 tỷ USD. Xuất siêu chủ yếu dựa vào KV FDI khi KV 

này thặng dư thương mại là 9,9 tỷ USD. Trong khi đó, KV KT trong nước 

nhập siêu 9,15 tỷ USD. 4th/2019, tổng kim ngạch XNK đạt hơn 157,7 tỷ 

USD. Trong đó, XK đạt 79,2 tỷ USD, NK đạt 78,5 tỷ USD. Nhóm hàng 

ôtô ước tính NK 1,8 tỷ USD trong Q.I, bằng kim ngạch NK của 2018. 

Tuy nhiên, LK hết tháng 4, số lượng ôtô nhập về mới đạt #1,13 tỷ USD. 

Tp.HCM, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng... 

vẫn là những địa phương có giá trị XNK lớn nhất của cả nước. 

  
 

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 

tháng đạt 12,6 tỷ USD 

 

Theo Bộ NN&PTNT, tổng giá trị XNK nông, lâm, thủy sản ước đạt 12,6 

tỷ USD trong 4th/2019, tương đương cùng kỳ nhưng thấp hơn mục tiêu 

13 tỷ USD đề ra trong kịch bản tăng trưởng Ngành. Trong đó, nhóm 

nông sản chính ước đạt 6 tỷ USD, 9,9% so với cùng kỳ. Các sản phẩm 

cao su, chè, rau quả có giá trị XK tăng. Hạt tiêu tăng khối lượng XK 

nhưng giảm về giá trị. Các mặt hàng gạo, cà phê, sắn giảm cả khối 

lượng và giá trị XK. XK sản phẩm chăn nuôi ước đạt 185 triệu USD. 

Thủy sản và lâm sản chính ước đạt lần lượt 2,48 và 3,3 tỷ USD. Trong 

khi đó, giá trị NK nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp ước đạt 9,9 

tỷ USD. Theo Bộ Nông nghiệp, thặng dư thương mại trong 4th của nhóm 

nông, lâm, thủy sản là 2,56 tỷ USD, 12% so với cùng kỳ. 
 

Hà Nội nhập siêu gần 6 tỷ USD 

 

Theo Tổng cục Hải quan, hết tháng 4, tổng trị giá XNK của Hà Nội đạt 

#16 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch XK hơn 4,5 tỷ USD, NK hơn 10,1 tỷ 

USD. Hết tháng 4, Hà Nội đứng thứ 6 cả nước về kim ngạch XK, trong 

khi kim ngạch NK đứng thứ 2. Hà Nội và Tp.HCM là 2 địa phương nhập 

siêu, trong khi Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bình Dương, Đồng Nai đều đạt 

thặng dư thương mại. Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 4, một 

số nhóm hàng XK tăng khá sv cùng kỳ: Xăng dầu 99%; điện thoại và 

linh kiện 44,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng 10,6%... Trong 



                                    

 

7 
 

 
 

 

 

4th/2019, đóng góp nhiều nhất vào kim ngạch XK là nhóm hàng xăng 

dầu 53,9%; điện thoại và linh kiện 40,5%... Về kim ngạch NK, tháng 

4, trên địa bàn có một số mặt hàng tăng cao như: Phương tiện vận tải 

và phụ tùng 173,5%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện 46,5%; 

hàng điện gia dụng và linh kiện 43,8%... Trong 4th/2019, có 11/14 

nhóm hàng có kim ngạch NK tăng sv cùng kỳ 2018 như: Phương tiện 

vận tải và phụ tùng 82%; kim loại khác 27,2%... nhóm hàng có kim 

ngạch NK giảm là: Xăng dầu 35,9%; ngô 14%; sắt thép 2,4%. 
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Văn phòng Thương mại Mỹ tiết lộ 

danh sách 300 tỷ USD hàng hóa 

Trung Quốc có thể bị áp thuế 

 

 

Mặc dù Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định v/v áp thuế lên 325 tỷ 

USD hàng hóa TQ nhưng VPĐD Thương mại Mỹ (USTR) chính thức bắt 

đầu quy trình này với đề xuất ngày 13/5. USTR phác thảo hàng rào thuế 

quan tiềm năng với mức thuế lên tới 25% đối với #300 tỷ USD hàng hóa 

TQ. USTR sẽ tổ chức lắng nghe công chúng vào 17/6 và dành 1 tuần 

để nhận các bình luận. Nói cách khác, Mỹ có thể đưa ra động thái áp 

thuế sớm nhất là vào 24/6. Điều này mang lại cho Nhà Trắng khoảng 

thời gian tới Hội nghị thượng đỉnh G20 để quyết định có áp thuế hay 

không. Danh sách các mặt hàng TQ có thể bị áp thuế gồm “gần như tất 

cả các hàng hóa hiện chưa nằm trong các vòng áp hàng rào thuế quan 

trước đây”. Danh sách hàng hóa đề xuất loại trừ dược phảm, một số 

hàng hóa y tế, nguyên vật liệu đất hiếm và khoáng chất quan trọng. Bất 

kỳ sản phẩm nào được miễn thuế trong các vòng áp thuế quan trước 

“sẽ không bị ảnh hưởng”… Ngày 13/5, Tổng thống Trump tweet rằng 

TQ sẽ bị “tác động vô cùng nặng nề nếu không tiến tới một thỏa thuận 

thương mại”. TQ đã gần hoàn tất thỏa thuận “tuyệt vời” nhưng rồi họ lại 

rút lui. “Chẳng có lý do gì mà người tiêu dùng Mỹ phải trả cho hàng rào 

thuế quan - vốn có hiệu lực với hàng hóa TQ trong ngày hôm nay. Bạn 

có thể tránh hàng rào thuế quan nếu như bạn mua hàng hóa từ một 

quốc gia không có hàng rào thuế quan hoặc mua từ chính nước Mỹ (ý 

tưởng tốt nhất). Đó là không có hàng rào thuế quan. Nhiều công ty bị áp 

thuế sẽ rời khỏi TQ để đến VN và các quốc gia khác ở châu Á. Đó là lý 

do tại sao TQ lại muốn thỏa thuận đến vậy!…Sẽ chẳng còn ai ở lại TQ 

để làm ăn. Rất tệ cho TQ nhưng lại tốt cho nước Mỹ! Thế nhưng TQ đã 

lợi dụng nước Mỹ trong quá nhiều năm, đó là cách của họ (các vị Tổng 

thống của Chúng ta chẳng làm tốt công việc của họ). Do đó, TQ không nên 

đáp trả lại – mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn mà thôi!”. 
 

Trung Quốc nâng thuế đối với 60 

tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 01/6 

Ngày 13/5, TQ tuyên bố sẽ nâng thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ 

từ ngày 01/6, đáp trả thẳng tay trước động thái Mỹ nâng thuế từ 10% 

lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa TQ. TQ sẽ nâng thuế đối với 5.000 

sản phẩm lên tới 25%. Hàng rào thuế quan đối với một số mặt hàng sẽ 

Kinh tế Quốc tế 
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nâng lên 20%. Trước đó, các mức thuế là 5% hoặc 10%. Động thái trên 

làm gia tăng căng thẳng thương mại - yếu tố khiến NĐT cảm thấy hoảng 

sợ và gây nhiều thiệt hại tới nền KT toàn cầu. Hàng rào thuế quan của 

TQ phần lớn đều nhắm tới ngành nông nghiệp Mỹ - vốn chịu nhiều tổn 

thương trong vòng áp thuế lần trước. Đợt nâng thuế này, hàng ngàn mặt 

hàng bị nhắm tới, gồm đậu phộng, đường, lúa mì, gà và gà tây. 
 

Bloomberg: Trung Quốc vỡ nợ lớn 

nhất lịch sử trong năm nay! 

 

Theo Bloomberg, các công ty TQ đã vỡ nợ 39,2 tỷ CNY, #5,8 tỷ USD 

trái phiếu trong 4th đầu năm, gấp 3,4 lần cùng kỳ 2018. Tốc độ này 3 

lần sv 2016, khi các khoản vỡ nợ tập trung nhiều hơn trong nửa đầu 

năm, không giống 2018. Do đó, xu hướng này đang ngày càng trở nên 

rõ ràng và trừ khi có gì đó thay đổi, không thì 2019 sẽ có một mức vỡ 

nợ kỷ lục mới. TQ tiếp tục thúc ép các NH mở rộng tín dụng cho KV tư 

nhân và đặc biệt là công ty vừa và nhỏ. Tuần trước, NHTW đã  nới lỏng 

một số quy tắc y/c dự trữ với người cho vay. Tuy nhiên, Chính phủ  tập 

trung vào thu hẹp hệ thống tín dụng đen, nơi quyết định tín dụng ít bị 

giám sát hơn và dễ tạo nên đòn bẩy không bền vững. “Kỳ hạn trái phiếu 

ngắn có nghĩa là các công ty cần tái cấp vốn thường xuyên. Và những 

công ty nhỏ có thể sẽ gặp khó khăn hơn. NH có thể miễn cưỡng cho 

các công ty yếu hơn vay vốn. Ngoài ra, thị trường tín dụng đen, nơi mà 

công ty TQ yếu hơn dựa vào, sẽ tiếp tục phát triển khi chính phủ thắt 

chặt hơn”. Bloomberg dự báo 5 DNTN TQ sẽ vỡ nợ trong 2019 là 

Neoglory Holding Group, Shandong SNTON Group, China Minsheng 

Investment Group, Citic Guoan Group, và Goocoo Investment. 
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Danh mục viết tắt 

 

Bảo hiểm tiền gửi BHTG  Lãi suất  LS 

Bảo hiểm y tế BHYT  Liên ngân hàng LNH 

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN  Lợi nhuận trước thuế LNTT 

Bảo hiểm xã hội BHXH  Lợi nhuận sau thuế LNST 

Bảo hiểm nhân thọ BHNT  Mua bán, sáp nhập  M&A 

Bất động sản BĐS  Ngân hàng NH 

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD  Ngân hàng trung ương NHTW 

Chỉ số giá tiêu dùng CPI  Ngân hàng Nhà nước NHNN 

Chính sách tiền tệ CSTT  Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM CP 

Cơ sở hạ tầng CSHT  Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTM NN 

Doanh nghiệp nhà nước DNNN  Ngân hàng nước ngoài NHNNg 

Doanh nghiệp tư nhân/ Doanh nghiệp DNTN/ DN  Ngân sách nhà nước NSNN 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ DNVVN  Ngân sách trung ương NSTW 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI  Tài chính - ngân hàng TC-NH 

Khách hàng doanh nghiệp KHDN  Tài sản bảo đảm/ Tài sản đảm bảo TSBĐ/ TSĐB 

Khách hàng cá nhân KHCN  Tăng trưởng tín dụng TTTD 

Dự trữ bắt buộc DTBB  Tổ chức tín dụng  TCTD 

Nhả đầu tư nước ngoài/ Nhà đầu tư NĐTNN/ NĐT  Tổng tài sản TTS 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI  Tổng sản phẩm quốc nội GDP 

Giấy chứng nhận GCN  Việt Nam VN 

Giá trị gia tăng GTGT  Trung Quốc TQ 

Thu nhập cá nhân/ Thu nhập doanh nghiệp TNCN/ TNDN  Trái phiếu Chính phủ TPCP 

Kinh tế vĩ mô KTVM  Trái phiếu doanh nghiệp TPDN 

Kinh tế KT  Thị trường chứng khoán/ Chứng khoán TTCK/ CK 

Xã hội XH  Vốn điều lệ VĐL 

Khu vực KV  Vốn tự có VTC 

Thế giới TG  Xuất nhập khẩu/ Xuất khẩu/ Nhập khẩu XNK/ XK/ NK 

Kho bạc Nhà nước KBNN  Sản xuất kinh doanh SXKD 

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT  Dịch vụ DV 

Cục dự trữ liên bang Mỹ FED  Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN  VASEP 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế  IMF  Hiệp hội Lương thực VN VFA 

Ngân hàng Thế giới (World Bank) WB  Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN  VICOFA 

Ngân hàng Phát triển châu Á ADB  Hiệp hội Thép VN  VSA 

Ngân hàng trung ương châu Âu ECB  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  HNX 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE 

Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE  Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO 

Liên minh châu Âu EU  Tổng cục thống kê GSO (TCTK) 

 


