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BẢNG CHỈ SỐ 

Chứng khoán (ngày 13/8) 

VN - Index  966,83  0,87% 

HNX - Index  102,29  0,51% 

D.JONES CK Mỹ 26.279,91  1,44% 

STOXX CK C.Âu 3.357,16  0,92% 

CSI 300 CK TQ 3.665,75  0,90% 

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 14/8) 

SJC Ng.đ/L 41.650  0,12% 

Quốc tế USD/Oz 1.502,20  0,21% 

Tỷ giá 

USD/VND BQ LNH 23.121  0,05% 

EUR/USD  1,1176  0,29% 

Dầu 

WTI USD/th 56,68  3,28% 

6 

Theo Thông tư số 42/2018/TT-NHNN sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

24/2015/TT-NHNN, đến hết ngày 30/9/2019, 

các ngân hàng thương mại sẽ chính thức 

chấm dứt việc cho vay ngoại tệ đối với doanh 

nghiệp có nhu cầu vay ngoại tệ trung dài hạn 

để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu 

hàng hóa, dịch vụ. Quy định này nhằm thực 

hiện lộ trình kiểm soát cho vay ngoại tệ theo 

hướng thu hẹp các nhu cầu vay vốn, chuyển 

dần quan hệ huy động vốn và cho vay ngoại 

tệ sang quan hệ mua bán ngoại tệ. Với lộ trình 

trên, nhà điều hành hướng đến việc giảm dần 

tỷ lệ tín dụng ngoại tệ trên tổng dư nợ tín 

dụng, tiến tới ngừng cho vay ngoại tệ để chậm 

nhất đến năm 2030 cơ bản khắc phục tình 

trạng đô la hóa trong nền kinh tế. 
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Standard Chartered: Lãi suất 

chính sách sẽ không thay đổi, 

VND sẽ tăng giá nhẹ trong 2019 

 

 

 

Standard Chartered Bank dự báo VN sẽ tiếp tục là nền KT tăng trưởng 

nhanh nhất ASEAN trong ngắn hạn, với mức tăng trưởng dự kiến đạt 

6,9% trong 2019. Lĩnh vực SX có vốn FDI được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 

ở mức 2 con số trong năm thứ 4 liên tiếp và đóng vai trò là động lực tăng 

trưởng chính. Dự báo trên được đưa ra trong BC KT toàn cầu Q.III do 

Standard Chartered Bank phát hành gần đây với tựa đề “The dovish 

wave grows” (“Làn sóng ôn hòa lan tỏa”). “Triển vọng tăng trưởng của 

VN vẫn rất mạnh mẽ, các yếu tố KTVM được giữ ổn định trong nửa đầu 

năm và có khả năng sẽ tiếp tục duy trì đến cuối năm. Chúng tôi kỳ vọng 

tốc độ tăng trưởng sẽ tăng nhẹ trong nửa cuối năm sv mức 6,7% trong 

nửa đầu năm”. Dòng vốn FDI sẽ tiếp tục chảy mạnh vào VN trong 2019, 

đặc biệt là vào lĩnh vực SX, với tổng lượng vốn thu hút được dự kiến đạt 

18 tỷ USD. Tăng trưởng XK sẽ duy trì ổn định và vượt trội hơn sv các 

nước trong KV. XK hàng điện tử (chiếm 1/3 tổng lượng XK) có khả năng sẽ 

giảm tốc sv những năm gần đây do nhu cầu bên ngoài và giá cả các 

thiết bị bán dẫn suy giảm. Tuy nhiên, sự sụt giảm này sẽ được bù đắp 

nhờ XK các mặt hàng truyền thống như dệt may và nông nghiệp ngày 

càng được cải thiện. Trong bối cảnh NK nguyên liệu SX giảm tốc, tăng 

trưởng NK dự kiến sẽ vẫn ở mức gần 10%, nhờ đó, cán cân thương mại 

sẽ tiếp tục thặng dư trong 2019. Dự báo NHNN sẽ tiếp tục duy trì chính 

sách linh hoạt trong ngắn hạn để hỗ trợ tăng trưởng, khi lạm phát vẫn 

còn ở mức thấp. Dự báo lạm phát sẽ tăng khiêm tốn ở nửa cuối năm, đạt 

trung bình 2,8% sv mức 2,6% trong nửa đầu năm và lạm phát cơ bản 

(không gồm giá thực phẩm, năng lượng, DV chăm sóc sức khỏe và giáo dục) 

sẽ tăng lên 2% trong 2019. Kỳ vọng LS chính sách sẽ không thay đổi 

trong 2019 và VND sẽ tăng giá nhẹ. Dòng vốn FDI mạnh mẽ và thặng 

dư tài khoản vãng lai sẽ hỗ trợ VND trong ngắn hạn và tỷ giá USD/VND 

được dự đoán sẽ #23.100 vào cuối 2019 và 23.000 vào giữa 2020. 
 

Trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ 

nhưng vẫn cần thận trọng 

Thị trường TPDN 2018-2019 khởi sắc và bứt phá ngoạn mục. Chỉ trong 

6th đầu năm nay, các DN đã phát hành được 89.000 tỷ đồng trái phiếu, 

tăng trưởng tới 34%. Nhìn nhận 1 cách khách quan, việc phát hành 

Tài chính – Ngân hàng 
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TPDN là tín hiệu tích cực trên thị trường vốn, điều này cho thấy, các DN 

đã chủ động hơn trong việc tiếp cận với nguồn vốn thay vì thông qua các 

trung gian tài chính và NH. Ngoài ra, việc phát hành TPDN còn làm giảm 

gánh nặng rủi ro lên hệ thống NH, vì bản chất NH chỉ huy động cho vay 

vốn ngắn hạn là chính. Ngược lại, bên cạnh tốc độ tăng trưởng mạnh 

của thị trường TPDN là những rủi ro tiềm ẩn. Theo chuyên gia Nguyễn 

Minh Phong, 1 trong những rủi ro dễ nhận thấy là sự mập mờ ràng buộc 

trong các hợp đồng mua trái phiếu của chủ đầu tư. Hợp đồng quá dài, 

nhiều điểm, nhiều phụ lục, khiến khách hàng dễ bị nhầm lẫn, nếu không 

rà soát kỹ sẽ không rõ đó là trái phiếu được NH bảo lãnh, trái phiếu có 

TSĐB hay là loại trái phiếu không có TSĐB…Mua trái phiếu cũng là 1 

hình thức cho vay, mà cho vay như vậy là không có thế chấp, giống như 

việc giao dịch trong hệ thống NH. Đây là rủi ro lớn. Một rủi ro nữa là nếu 

cả người vay lẫn người cho vay chưa chuẩn bị các phương án bán trái 

phiếu kỹ càng thì họ vẫn phải trả LS trong khi chưa hoàn vốn. Điều này 

khiến người mua trái phiếu khó có khả năng thu hồi nợ, hay nói cách 

khác, khi DN vỡ nợ vì không trả được nợ trái phiếu theo đúng hạn thì sẽ 

khiến người mua bị bị thất thu. Về phía DN nếu bán trái phiếu không 

thành công, họ sẽ bị phá sản theo luật DN. Các hoạt động quản lý dòng 

tiền trên thị trường cũng có thể bị xáo trộn, đặc biệt là dòng tiền của NH 

sẽ bị giảm xuống. Như vậy, áp lực tăng LS huy động của các NH có thể 

tăng lên, khiến LS cho vay tăng theo. Điều này sẽ tạo áp lực lên chính 

sách tín dụng của NHNN cũng như hoạt động cho vay của hệ thống NH. 
 

Ngân hàng sắp tiến thêm một 

bước trong chấm dứt cho vay 

ngoại tệ 

 

Đây là lộ trình được đặt ra tại Thông tư số 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, 

bs 1số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN, quy định cho vay bằng 

ngoại tệ của TCTD đối với khách hàng vay là người cư trú, mà NHNN đã 

ban hành cuối năm 2018. Cụ thể, theo Thông tư trên, đến hết ngày 

30/9/2019, các NHTM sẽ chính thức chấm dứt việc cho vay ngoại tệ đối 

với DN có nhu cầu vay ngoại tệ trung dài hạn để thanh toán ra nước 

ngoài tiền NK hàng hóa, DV. Từ ngày 01/4/2019, các NH đã dừng cho 

vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền NK hàng hóa, 

DV nhằm thực hiện phương án SXKD hàng hóa để phục vụ nhu cầu 

trong nước. Thay vào đó, DN có nhu cầu ngoại tệ ngắn hạn phải chuyển 

từ vay sang mua ngoại tệ trên thị trường hoặc vay vốn bằng VND. Theo 

NHNN, quy định trên nhằm thực hiện lộ trình kiểm soát cho vay ngoại tệ 

theo hướng thu hẹp các nhu cầu vay vốn, chuyển dần quan hệ huy động 
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vốn và cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua bán ngoại tệ. Với lộ trình 

trên, nhà điều hành hướng đến việc giảm dần tỷ lệ tín dụng ngoại tệ trên 

tổng dư nợ tín dụng, tiến tới ngừng cho vay ngoại tệ để chậm nhất đến 

năm 2030 cơ bản khắc phục tình trạng đô la hóa trong nền KT. 
 

Bancassurance: Vẹn cả 3 đường 

 

 

Tiềm năng của thị trường bảo hiểm (BH) ở VN là rất lớn và sự phát triển 

hiện tại chưa tương xứng. Về phía NH, dù thu nhập chủ yếu vẫn đến từ 

hoạt động tín dụng nhưng trong tương lai xu hướng thu nhập từ hoạt 

động DV sẽ gia tăng. Do đó sự kết hợp giữa NH - BH còn rất nhiều "đất" 

để phát triển. Kênh Bancassurance ghi nhận nhiều cái “bắt tay” mới giữa 

NH và công ty BH... Mối quan hệ hợp tác bancassurance là khai thác thế 

mạnh của nhau để mang lại lợi ích cho NH và công ty BH nên cả 2 bên 

đều muốn gắn bó lâu dài. Đối với công ty BH, bancassurance là kênh 

phân phối BH quan trọng giúp ngành BH có thể tiếp cận những phân 

khúc khách hàng lớn hơn và có cơ hội chiếm lĩnh thị trường BH tại VN. 

Bên cạnh việc bán chéo sản phẩm, công ty BH có thể  hợp tác với NH 

trong sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi hiệu quả nhất. Một yếu tố quan trọng 

khiến kênh bancassurance phát triển còn do không chỉ mang lại lợi ích 

cho NH, công ty BH mà cho cả khách hàng. Việc "tích hợp" các DV NH 

với BH giúp khách hàng đảm bảo an toàn về tài chính và là hình thức 

đầu tư dài hạn. Khách hàng khi mua BH tại NH sẽ được hưởng nhiều ưu 

đãi kèm theo các gói DV của NH… Hợp tác giữa NH và BH được các 

chuyên gia đánh giá sẽ còn phát triển mạnh hơn. Theo TS.Vũ Đình Ánh, 

NH đang có vị thế cao hơn nhờ những lợi thế sẵn có. Bởi, NH có tệp 

khách hàng “khổng lồ”, CSHT, công nghệ và nhiều SPDV hấp dẫn. Vì 

thế, các công ty BH cần NH hơn. Tuy nhiên: “Sau giai đoạn cạnh tranh 

giữa các NH, thị trường sẽ bắt đầu xuất hiện các công ty BH lớn và thậm 

chí là các công ty của nước ngoài. Khi ấy, vị thế của NH và các công ty 

BH chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Vì thế, trong giai đoạn này, các NH cần 

tận dụng tốt lợi thế của mình để lựa chọn những đối tác uy tín, đáng tin 

cậy thay vì lợi ích trước mắt, hãy hướng tới lợi ích lâu dài”. Về xu thế phát 

triển sự hợp tác giữa NH và công ty BH, 1 chuyên gia cho rằng, 2 bên 

không cần thiết phải hợp nhất thành các công ty con bởi lẽ NH và công 

ty BH đều có chức năng riêng, chỉ nên liên kết, liên doanh chặt chẽ hơn. 
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Điều "kỳ lạ" về năng suất lao động 

Việt Nam: Khu vực Nhà nước 

đứng đầu, tiếp đến là FDI, còn tư 

nhân là bét bảng 

 

 

Tổng cục Thống kê cho biết, NSLĐ nói chung của toàn bộ KV DN 2017 

theo giá hiện hành đạt 298,7 triệu đồng/lao động. Trong đó, NSLĐ DNNN 

đạt 678,1 triệu đồng/lao động nhưng NSLĐ của DNNN đạt mức cao chủ 

yếu vẫn dựa vào ưu thế trong việc phân bổ nguồn lực, đặc biệt là nguồn 

lực tài nguyên thiên nhiên; DN ngoài Nhà nước đạt 228,4 triệu đồng/lao 

động, DN FDI đạt 330,8 triệu đồng/lao động. NSLĐ của DN ngoài Nhà 

nước đạt thấp nhất; mặt khác, khoảng cách về NSLĐ của DNNN và DN 

FDI với DN ngoài Nhà nước đang ngày càng nới rộng.  Chiếm tới 96,7% 

tổng số DN của cả nước nên NSLĐ của DN ngoài Nhà nước ở mức thấp 

đã ảnh hưởng nhiều đến NSLĐ chung của toàn bộ KV DN. Nguyên nhân 

chủ yếu dẫn đến NSLĐ của DN ngoài Nhà nước đạt thấp sv các loại hình 

DN còn lại do các DN ngoài Nhà nước phần lớn là DN có quy mô nhỏ 

nên gặp hạn chế trong việc nâng cao NSLĐ do khó tiếp cận và ứng dụng 

công nghệ vào SX, tiếp cận tín dụng chính thức hạn chế, thiếu lao động 

có kỹ năng, khó tham gia và học hỏi từ chuỗi giá trị do DN FDI dẫn dắt 

và không khai thác được hiệu quả KT nhờ lợi thế về quy mô…Các DN 

đầu tư nước ngoài luôn có tác động tích cực đến cải thiện NSLĐ thông 

qua việc mang công nghệ SX và quản lý tiên tiến vào đầu tư trong nước. 

Tuy nhiên, theo BC 2017 của World Bank, tỷ lệ DN nước ngoài sử dụng 

nguyên vật liệu làm đầu vào trong nước ở VN đạt 67,6%, thấp hơn nhiều 

sv TQ (97,2%); Malaysia (99,9%) hay Thái Lan (96,4%). 
 

ANZ lạc quan về triển vọng dài 

hạn của nền kinh tế Việt Nam 

 

 

 

Theo ANZ, GDP của VN tăng trưởng vững chắc, dù KT bị tác động của 

thương mại toàn cầu suy thoái và ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng của 

dịch tả lợn châu Phi. Do đó, ANZ duy trì dự báo tăng trưởng GDP của 

VN 2019 là 6,7%. Con số này thấp hơn mức tăng trưởng 7,1% của 2018 

nhưng vẫn giúp VN củng cố vị trí là 1 trong những nền KT tăng trưởng 

nhanh nhất châu Á. Lạm phát của VN dự kiến vẫn trong vòng kiểm soát 

với mức trung bình 2,8% trong 2019, thấp hơn mức mục tiêu 4% của 

NHNN. VN tiếp tục gặt hái lợi ích từ những chính sách cải cách trước 

đây, cũng như từ cam kết tiếp tục cải cách. VN đang trong lộ trình tăng 

gấp đôi tổng thu nhập BQ đầu người (GNP) từ mức 2.400 USD năm 2018 

lên 4.800 USD vào 2028, chạm mốc quốc gia có thu nhập trung bình 

Kinh tế Việt Nam 
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cao. Tuy nhiên, VN cần quản lý dòng vốn FDI để đảm bảo phân bổ đủ 

nguồn lực đồng thời ngăn chặn hiện tượng “quá nóng.” Để đảm bảo KT 

phát triển bền vững, Chính phủ VN cần chuyển hướng tập trung vào thu 

hút vốn FDI "thế hệ mới." Cam kết của Chính phủ VN đối với các cải 

cách diện rộng là tín hiệu tốt cho triển vọng dài hạn của đất nước. Nhân 

khẩu học là lĩnh vực các nhà hoạch định chính sách cần lưu tâm. Dân 

số vẫn đang trong độ tuổi lao động nhưng đã qua giai đoạn “đỉnh” là năm 

2015. Số người trên 60 tuổi sẽ tăng nhanh, dẫn đến tỷ lệ phụ thuộc tăng 

gấp đôi trong vòng 20 năm. Đây là lý do chính khiến ANZ dự đoán tốc 

độ tăng trưởng trung hạn của VN sẽ chỉ ở mức 6% trong thập kỷ tới. Để 

quản lý tình trạng thay đổi cấu trúc này, VN cần có các biện pháp kịp 

thời trong các lĩnh vực như tuổi nghỉ hưu và cải cách lương hưu .Nếu 

thành công, những cải cách như vậy có thể đưa đất nước gia nhập hàng 

ngũ các quốc gia có thu nhập trung bình cao. 
 

Nợ thuế không có khả năng thu 

hồi lên tới 39.000 tỷ đồng 

 

BC của Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền nợ thuế tính đến 31/7/2019 

là 83.158 tỷ đồng, 5,7% (#5.000 tỷ đồng) sv cùng kỳ 2018; 0,3% sv 

thời điểm 30/6/2019. Trong đó, tiền nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày 

là 44.148 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 53% tổng số tiền nợ, 16,9% 

(#9.000 tỷ đồng). Các khoản nợ thuế, phí là 16.539 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 

#20% tổng số tiền thuế nợ, 38,8% (#10.500 tỷ đồng). Các khoản nợ liên 

quan đến đất là 10.931 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,1% tổng số tiền nợ 

thuế. Các khoản nợ do phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 

16.678 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,1% tổng số tiền nợ thuế. Cùng với đó, 

số tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi là 39.010 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 46,9% tổng tiền nợ thuế, 11,4% (#3.992 tỷ đồng) sv cùng kỳ 2018. 
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WSJ: Tung đòn hợp lý, ông 

Trump khiến kinh tế Trung Quốc 

lâm nguy - Trung Quốc gặp hạn, 

Mỹ "gặp thời"? 

 

Theo The Wall Street Journal, thuế quan của Mỹ và những đòn trừng 

phạt khác đã giáng xuống đầu TQ vào thời điểm TQ dễ tổn thương nhất. 

Tăng trưởng GDP Q.II của TQ chỉ đạt 6,2%, chậm nhất kể từ 1992 và 

viễn cảnh tương lai mù mịt. Trong thông cáo mới nhất TQ nêu rằng:"tình 

hình KT vẫn còn nghiêm trọng cả ở trong và ngoài nước" và"sự phát 

triển bất cân đối và bất cập trong nước vẫn rất nghiêm trọng". Nếu đó 

là tuyên bố của TQ, thì sự thật có lẽ còn tồi tệ hơn thế. Trong khi tăng 

trưởng KT giảm tốc, thì TQ đang phải "gặt quả" từ những điều đã "gieo". 

Trong 20 năm qua, KT TQ đã có phần tự do hơn trước nhưng vẫn từ 

chối thiết lập hệ thống NH tư nhân và duy trì DNNN - thành phần chiếm 

đến 30% nền KT của nước này. Thay vào đó, và đặc biệt là kể từ sau 

cuộc đại khủng hoảng KT toàn cầu 2008, TQ đã tìm cách đạt được tăng 

trưởng thông qua các khoản vay và khai thác mạnh mẽ hệ thống thương 

mại toàn cầu. Những chính sách này đã tạo ra sự mất cân bằng nghiêm 

trọng trong KT, khiến TQ ngập trong các khoản nợ và khiến các đối tác 

thương mại dần mất tin tưởng, hoài nghi. SX 3th liên tiếp, số lượng 

việc làm giảm sút. Ngành công nghiệp 5 triệu việc làm trong 2018, 

(trong đó có gần 2/5 số việc làm mất đi là do cuộc thương chiến với Mỹ). XK 

từ đầu năm tới nay chỉ 0,6%, trong khi NK đã giảm xuống 5,6%/năm 

trong tháng 7. TQ đã tụt hạng từ vị trí đối tác thương mại hàng đầu của 

Mỹ xuống vị trí thứ 3 trong 6th/2019. TQ đã buộc phải dùng đến biện 

pháp hạ giá CNY nhưng CNY bị mất giá sẽ khó có thể giúp TQ đảo 

ngược khủng hoảng KT trong nước, hay thu hút NĐT đổ thêm tiền vào. 

Đây là lần đầu tiên trong thời gian dài TQ phải chịu áp lực thực sự và 

Mỹ giành thế thượng phong trong cuộc cạnh tranh với TQ. 
 

Mỹ loại bỏ một số mặt hàng Trung 

Quốc ra khỏi danh sách có thể bị 

áp thuế 

Ngày 13/8, Văn phòng của Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết Mỹ 

đã loại bỏ 1 số mặt hàng nhất định của TQ ra khỏi danh sách hàng hóa 

có thể bị áp thuế, với lý do “sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và các 

yếu tố khác”, đồng thời trì hoãn áp thuế đối với 1 số mặt hàng khác cho 

đến 15/12/2019. USTR sẽ thực hiện quy trình loại bỏ 1 số sản phẩm ra 

khỏi danh sách có thể bị áp thuế bổ sung. Bộ Thương mại TQ cho biết 

TQ và Mỹ sẽ điện đàm lần nữa trong vòng 2 tuần tới… 

Kinh tế Quốc tế 
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Lợi suất trái phiếu Chính phủ 

Trung Quốc kỳ hạn 10 năm rớt 

xuống 3% 

 

Lợi suất của trái phiếu được giao dịch sôi động nhất tại TQ 1 điểm cơ 

bản xuống ngưỡng 3%. Những đợt leo thang căng thẳng thương mại kể 

từ tháng 4 đã làm suy yếu niềm tin của NĐT vào cổ phiếu, qua đó châm 

ngòi cho đà tăng giá của TPCP TQ. Lợi suất TPCP TQ kỳ hạn 10 năm 

40 điểm cơ bản kể từ mức đỉnh của tháng 4 và lợi suất này chưa từng 

dao động dưới ngưỡng 3% kể từ tháng 11/2016.  “Đà giảm của lợi suất 

trái phiếu TQ có lẽ là kết quả của đà tăng của TPCP Mỹ và dữ liệu tín 

dụng đáng thất vọng”, Wu Sijie, trader cấp cao tại China Merchants 

Bank. “Khả năng suy giảm khá hạn chế nếu TQ không hạ LS đối với cơ 

chế cho vay trung hạn”. TPCP TQ vẫn chưa bắt kịp đà tăng trái phiếu 

trên toàn cầu trong vài tháng gần đây, trong đó trái phiếu TQ nằm trong 

số có thành quả tệ nhất trên thế giới. Mặc dù dữ liệu KT yếu ớt củng cố 

thêm cho khả năng NHTW TQ (PBoC) nới lỏng chính sách thêm nhưng 

xung đột thương mại Mỹ-Trung và nỗi lo về rủi ro tín dụng là 2 trong 

những lý do khiến NĐT ngần ngại tham gia vào thị trường. 
 

PBoC ấn định tỷ giá tham chiếu ở 

mức 7,0326 CNY/USD 

 

Trong ngày 13/8, PBoC thiết lập tỷ giá tham chiếu của CNY ở mức 

7,0326 CNY/USD, mạnh hơn dự báo của các chuyên viên phân tích 

nhưng lại yếu hơn ngày trước đó. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp mà PBoC 

thiết lập tỷ giá tham chiếu ở mức yếu hơn ngưỡng tâm lý quan trọng 7 

CNY/USD. Theo một số chuyên gia: “Việc TQ thiết lập tỷ giá tham chiếu 

ở mức yếu hơn 7 CNY/USD trong tuần trước đã “làm dấy lên nỗi lo sợ 

TQ phá giá CNY để giành lợi thế cạnh tranh, qua đó gây áp lực lên các 

đồng tiền châu Á khác”. Dù vậy, TQ sẽ tránh trường hợp CNY suy yếu 

quá nhanh vì điều này sẽ gây ra làn sóng thoái vốn và tạo ra những vụ 

đặt cược 1 chiều vào đà giảm của CNY như đã từng thấy trong 2015 và 

2016”. Thay vào đó, PBoC sẽ sử dụng việc truyền tải thông điệp và can 

thiệp vào thị trường để giữ đà giảm của CNY trong tầm kiểm soát. 

“PBoC cũng sẽ thận trọng không để CNY giảm giá liên tục sv rổ tiền 

tệ”; “Hãy quên đi ngưỡng tâm lý quan trọng 7 CNY/USD, đồng tiền này 

đã bước vào kỷ nguyên mới”. CNY có khả năng nghiêng về hướng hệ 

thống tỷ giá thả nổi rõ ràng hơn – trong đó các lực lượng thị trường sẽ 

tác động mạnh hơn đến tỷ giá. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là TQ 

sẽ cho phép CNY thả nổi tự do và Bắc Kinh sẽ không do dự mà can 

thiệp vào thị trường nếu CNY quá xa cách sv mức cơ bản. 
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Tài liệu tham khảo: 

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06 

https://hnx.vn/ 

https://www.bloomberg.com/markets/stocks 

http://www.sjc.com.vn/ 

https://goldprice.org/vi/index.html 

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrLoop=515501331129000 
 

Tin Tài chính - NH http://cafef.vn/ngan-hang-sap-tien-them-mot-buoc-trong-cham-dut-cho-vay-ngoai-te-

2019081310210207.chn 

http://cafef.vn/trai-phieu-doanh-nghiep-bung-no-nhung-van-can-than-trong-

20190813150809053.chn 

https://bizlive.vn/tai-chinh/standard-chartered-lai-suat-chinh-sach-se-khong-thay-doi-vnd-se-tang-

gia-nhe-trong-nam-2019-3516870.html 

https://vietnambiz.vn/bancassurance-ven-ca-ba-duong-20190813074128272.htm 
 

Tin KT vĩ mô http://cafef.vn/dieu-ky-la-ve-nang-suat-lao-dong-viet-nam-khu-vuc-nha-nuoc-dung-dau-tiep-den-la-

fdi-con-tu-nhan-la-bet-bang-20190813142313426.chn 

http://cafef.vn/chuyen-gia-anz-lac-quan-ve-trien-vong-dai-han-cua-nen-kinh-te-viet-nam-

20190813161014838.chn 

http://cafef.vn/no-thue-khong-co-kha-nang-thu-hoi-len-toi-39000-ty-dong-20190813190010532.chn 
 

Tin KT Quốc tế http://cafef.vn/wsj-tung-don-hop-ly-ong-trump-khien-kinh-te-trung-quoc-lam-nguy-trung-quoc-gap-

han-my-gap-thoi-2019081315533187.chn 

https://vietstock.vn/2019/08/my-loai-bo-mot-so-mat-hang-trung-quoc-ra-khoi-danh-sach-co-the-bi-

ap-thue-775-698149.htm 

https://vietstock.vn/2019/08/loi-suat-trai-phieu-chinh-phu-trung-quoc-ky-han-10-nam-rot-xuong-3-

775-697920.htm 

https://vietstock.vn/2019/08/nhtw-trung-quoc-an-dinh-ty-gia-tham-chieu-o-muc-70326-nhan-dan-te-

doi-1-usd-775-697896.htm 
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http://cafef.vn/ngan-hang-sap-tien-them-mot-buoc-trong-cham-dut-cho-vay-ngoai-te-2019081310210207.chn
http://cafef.vn/trai-phieu-doanh-nghiep-bung-no-nhung-van-can-than-trong-20190813150809053.chn
http://cafef.vn/trai-phieu-doanh-nghiep-bung-no-nhung-van-can-than-trong-20190813150809053.chn
https://bizlive.vn/tai-chinh/standard-chartered-lai-suat-chinh-sach-se-khong-thay-doi-vnd-se-tang-gia-nhe-trong-nam-2019-3516870.html
https://bizlive.vn/tai-chinh/standard-chartered-lai-suat-chinh-sach-se-khong-thay-doi-vnd-se-tang-gia-nhe-trong-nam-2019-3516870.html
https://vietnambiz.vn/bancassurance-ven-ca-ba-duong-20190813074128272.htm
http://cafef.vn/dieu-ky-la-ve-nang-suat-lao-dong-viet-nam-khu-vuc-nha-nuoc-dung-dau-tiep-den-la-fdi-con-tu-nhan-la-bet-bang-20190813142313426.chn
http://cafef.vn/dieu-ky-la-ve-nang-suat-lao-dong-viet-nam-khu-vuc-nha-nuoc-dung-dau-tiep-den-la-fdi-con-tu-nhan-la-bet-bang-20190813142313426.chn
http://cafef.vn/chuyen-gia-anz-lac-quan-ve-trien-vong-dai-han-cua-nen-kinh-te-viet-nam-20190813161014838.chn
http://cafef.vn/chuyen-gia-anz-lac-quan-ve-trien-vong-dai-han-cua-nen-kinh-te-viet-nam-20190813161014838.chn
http://cafef.vn/no-thue-khong-co-kha-nang-thu-hoi-len-toi-39000-ty-dong-20190813190010532.chn
http://cafef.vn/wsj-tung-don-hop-ly-ong-trump-khien-kinh-te-trung-quoc-lam-nguy-trung-quoc-gap-han-my-gap-thoi-2019081315533187.chn
http://cafef.vn/wsj-tung-don-hop-ly-ong-trump-khien-kinh-te-trung-quoc-lam-nguy-trung-quoc-gap-han-my-gap-thoi-2019081315533187.chn
https://vietstock.vn/2019/08/my-loai-bo-mot-so-mat-hang-trung-quoc-ra-khoi-danh-sach-co-the-bi-ap-thue-775-698149.htm
https://vietstock.vn/2019/08/my-loai-bo-mot-so-mat-hang-trung-quoc-ra-khoi-danh-sach-co-the-bi-ap-thue-775-698149.htm
https://vietstock.vn/2019/08/loi-suat-trai-phieu-chinh-phu-trung-quoc-ky-han-10-nam-rot-xuong-3-775-697920.htm
https://vietstock.vn/2019/08/loi-suat-trai-phieu-chinh-phu-trung-quoc-ky-han-10-nam-rot-xuong-3-775-697920.htm
https://vietstock.vn/2019/08/nhtw-trung-quoc-an-dinh-ty-gia-tham-chieu-o-muc-70326-nhan-dan-te-doi-1-usd-775-697896.htm
https://vietstock.vn/2019/08/nhtw-trung-quoc-an-dinh-ty-gia-tham-chieu-o-muc-70326-nhan-dan-te-doi-1-usd-775-697896.htm
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Danh mục viết tắt 

 

Bảo hiểm tiền gửi BHTG  LS  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 TD TTTD 

Dự trữ bắt buộc DTBB  Tổ chức TD  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) 

 


