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BẢNG CHỈ SỐ 

Chứng khoán (ngày 14/5) 

VN - Index  965,34  0,71% 

HNX - Index  105,70  0,08% 

D,JONES CK Mỹ 25.532,05    0,82%   

STOXX CK C,Âu 3.364,38    1,31%   

CSI 300 CK TQ 3.645,15    0,64%   

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 15/5) 

SJC Ng,đ/L 36.540  0,03%   

Quốc tế USD/Oz 1.294,70  0,42%   

Tỷ giá 

USD/VND BQ LNH 23.064  0,04%   

EUR/USD  1.1203  0,29%   

Dầu 

WTI USD/th 61,22  0,38%   

6 

Mặc dù nhận định rủi ro tỷ giá đang tăng 

lên do Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có 

những sự kiện mới. Tuy nhiên, Công ty cổ 

phần chứng khoán SSI vẫn cho rằng có 

những cơ sở để tin tưởng rằng tỷ giá 

USD/VND sẽ tiếp tục được kiểm soát như: 

kinh nghiệm điều hành của Chính phủ và 

Ngân hàng Nhà nước; dự trữ ngoại hối hiện 

đang ở mức cao nhất từ trước tới nay; triển 

vọng gia tăng nguồn vốn đầu tư gián tiếp của 

nước ngoài (FII)  từ những thương vụ bán vốn 

lớn; và Trung Quốc sẽ phải có biện pháp 

mạnh nhằm kiểm soát đồng nội tệ như đã 

từng làm trong năm 2018. 

 

 

 

 

 

 

Tin nổi bật 
 

 'Rủi ro với tỷ giá USD/VND đang gia tăng' 

 Các ngân hàng không dễ thành lập công ty 

tài chính 

 Ngân hàng cho vay dự án, người mua an 

toàn hơn 

 Việt Nam - Công xưởng mới của thế giới 

 Ông Trump: Nếu FED giảm lãi suất, Mỹ sẽ 

chiến thắng trong cuộc chiến thương mại 

 Trung Quốc chính thức phá giá CNY sv USD 

Thứ Tư, ngày 15/05/2019 
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SSI: 'Rủi ro với tỷ giá USD/VND 

đang gia tăng' 

 

Theo SSI: "TQ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của VN nên biến 

động của CNY sẽ có tác động nhất định đến VND. Bên cạnh áp lực từ 

diễn biến quốc tế, nguồn cung USD trong nước cũng bắt đầu hạn chế 

hơn khi cán cân thương mại chuyển sang thâm hụt 550 triệu USD trong 

tháng 4. Rủi ro với tỷ giá USD/VND đang gia tăng". Việc TQ đột ngột 

rút lại hầu hết các cam kết đã đạt được trong những vòng đàm phán 

trước đã châm ngòi cho phản ứng mạnh mẽ của Tổng thống Trump. Mỹ 

đã chính thức tăng thuế từ 10% lên 25% vào 250 tỷ hàng hóa TQ và đe 

dọa đánh thuế 25% vào 325 tỷ hàng hóa còn lại nếu 2 bên không đạt 

được thỏa thuận trong 1th tới. "Diễn biến vừa qua thể hiện sự khó lường 

của cuộc chiến này nhưng có một điều khá rõ ràng là mâu thuẫn giữa 

Mỹ và TQ còn rất lớn, khó có thể giải quyết dứt điểm trong ngắn hạn". 

Trong tuần, US Dollar Index 0,2 xuống 97,3 trong khi CNY 1,3%, 

hiện ở mức 6,82 CNY/USD. Rủi ro gia tăng khiến các kênh trú ẩn như 

JPY 1%, CHF 0,5%, vàng 0,54%, lợi tức TPCP Mỹ 0,06-0,07 

điểm%. Tại VN, tỷ giá giao dịch USD/VND chiều mua vào/bán ra tăng 

đạt đỉnh vào ngày 9/5 với mức 130/150 VND/USD ở tỷ giá niêm yết 

của NH, lên 23.340/23.460 và 115 VND/USD, lên 23.390/23.410 trên 

thị trường tự do, sau đó giảm khá mạnh vào ngày cuối tuần. Kết thúc 

tuần, tỷ giá USD/VND chiều mua vào/bán ra ở mức 23.285/23.405 trên 

NH và 23.350/23.370 trên thị trường tự do, tăng sv cuối tuần trước 95 

VND/USD với tỷ giá bán của NH và 75 VND/USD với các tỷ giá còn lại. 

Sau gần 4th đi ngang, chỉ trong khoảng 3 tuần gần đây, tỷ giá USD/VND 

giao dịch trên NH 0,52% ở chiều mua vào và 0,65% ở chiều bán ra 

sv thời điểm đầu năm. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 23.057 VND/USD, 

#1% sv đầu năm. Tuy nhiên, vẫn có những cơ sở để tin tưởng rằng tỷ 

giá USD/VND sẽ tiếp tục được kiểm soát như: kinh nghiệm điều hành 

của Chính phủ và NHNN; dự trữ ngoại hối hiện đang ở mức cao nhất từ 

trước tới nay; triển vọng gia tăng nguồn vốn FII từ những thương vụ bán 

vốn lớn; và TQ sẽ phải có biện pháp mạnh nhằm kiểm soát đồng nội tệ 

như đã từng làm trong 2018. 
 

Tài chính – Ngân hàng 
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Ngân hàng không dễ thành lập 

công ty tài chính 

 

 

Những năm qua, nhiều NH có kế hoạch thành lập công ty tài chính 

(CTTC). Dự báo, tình trạng này sẽ khó thay đổi, khi NHNN kiểm soát 

chặt thêm hoạt động tài chính tiêu dùng. Lãnh đạo 1 NH cho biết, hoạt 

động cho vay tín chấp, tiêu dùng được NH này triển khai từ lâu nhưng 

chưa dám đi vào những lĩnh vực rủi ro cao. Nếu thành lập CTTC, NH 

sẽ mở rộng đối tượng hơn, vì toàn bộ hoạt động cho vay tiêu dùng 

(CVTD), kể cả thẻ tín dụng sẽ được chuyển hoàn toàn sang đây. Ðại 

diện NH khác chia sẻ, đời sống người dân ngày càng cao, nhu cầu tiêu 

dùng gia tăng, lĩnh vực bán lẻ được NH chú trọng. Muốn chuyên biệt 

hóa hoạt động tín dụng tiêu dùng, thúc đẩy mảng bán lẻ, NH cần thành 

lập CTTC… Việc NH thành lập CTTC và chuyển hoạt động CVTD sang 

công ty này, khách hàng và NH đều có lợi. Thực tế, đa số NH kỳ vọng 

có được 1 CTTC trực thuộc. Tuy nhiên, NH không dễ thành lập loại 

công ty này. Theo quy định hiện hành, để tham gia là cổ đông sáng lập 

của TCTD phi NHCP, nếu là DN thì phải có VCSH tối thiểu 500 tỷ đồng, 

TTS tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 3 năm tài chính liền kề trước năm nộp 

hồ sơ và phải tuân thủ việc góp vốn theo quy định của pháp luật liên 

quan. Nếu cổ đông sáng lập là NHTM phải đáp ứng các điều kiện như 

TTS tối thiểu 100.000 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định, 

không vi phạm các giới hạn... Theo số liệu của các NH công bố gần 

nhất, hiện có khoảng 20 NH không đủ điều kiện để thành lập CTTC… 

Trong bối cảnh mảng tài chính tiêu dùng tăng trưởng nhanh hiện nay, 

nguy cơ rủi ro nợ xấu là khó tránh khỏi. Vì vậy, NHNN đang lấy ý kiến 

sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định về CVTD của CTTC theo 

hướng siết lại hoạt động cho vay tiền mặt, dự kiến tỷ trọng cho vay tiền 

mặt của CTTC không được quá 30% tổng dư nợ cho vay của CTTC.   
 

Ngân hàng cho vay dự án, người 

mua an toàn hơn 

 

 

Hiện nay các DN XD dự án BĐS đều phải vay vốn NH. Những dự án 

làm ăn uy tín đều được NH tạo điều kiện để tiếp cận nguồn vốn vay. Từ 

1/1/2019, nguồn vốn vay ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đã giảm từ 

45% xuống còn 40%, đồng thời tăng hệ số rủi ro với các khoản vay BĐS 

từ 150% lên 200% những dự án được NH cho vay sẽ được thẩm định 

kỹ, người mua sẽ an toàn hơn. Trong buổi làm việc với lãnh đạo Tp.HCM 

mới đây, đại diện các DN BĐS cho rằng, việc vay NH để đầu tư là nhu 

cầu chính đáng của DN và được pháp luật cho phép. NH luôn có nhu 

cầu cho vay vốn nhưng trong thời điểm NHNN siết van tín dụng để tìm 

được DN uy tín, làm ăn đàng hoàng rót vốn cho vay không phải dễ. 
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Ngược lại, những NH đồng ý rót vốn cho dự án hiện nay cũng an toàn 

hơn. Chuyên gia Trần Văn Lưu phân tích, NH là 1 loại hình DN đặc thù 

vừa mang tính chất KDnh vừa mang tính chất kiểm soát. Theo quy định, 

tỷ lệ VTC bắt buộc tối thiểu của 1 DN là 20%. Số còn lại DN có thể vay 

vốn NH hoặc thực hiện các hình thức huy động vốn khác. Việc NH đang 

bị kiểm soát chặt chẽ hiện nay, hầu như không có chỗ cho những dự 

án tay không bắt giặc có thể tiếp cận nguồn vốn này. Bởi DN phải qua 

quy trình kiểm soát chặt chẽ mới được thế chấp, vay vốn. DN muốn vay 

được vốn phải có tài sản hợp lệ để thế chấp, nguồn gốc đất và quy 

hoạch rõ ràng. Trong giao dịch sản phẩm, quan hệ mua bán giữa khách 

hàng tại dự án đã được NH tài trợ vốn là quan hệ 3 bên gồm khách hàng 

- chủ đầu tư - NH. Rõ ràng khách hàng là người có quyền lựa chọn dự 

án tốt để mua, chủ đầu tư có quyền lựa chọn NH tốt để vay và NH có 

quyền thẩm định kỹ trước khi rót vốn. Theo Điều 147 Luật Nhà ở có hiệu 

lực từ 1/7/2015, chủ đầu tư dự án XD nhà ở được thế chấp dự án hoặc 

nhà ở XD trong dự án tại TCTD đang hoạt động tại VN để vay vốn cho 

việc đầu tư dự án hoặc XD nhà ở đó. Tương tự quy định của Điều 56 

Luật KD BĐS, chủ đầu tư muốn bán nhà hình thành trong tương lai phải 

có NH bảo lãnh. Muốn NH bảo lãnh thì phải có tài sản thế chấp. “DN có 

lịch sử vay - trả tốt, làm ăn uy tín mới được NH cho vay. Ngược lại những 

DN rơi vào NX tất nhiên NH sẽ không cho vay nhưng không phải ai cũng 

hiểu điều này. Khi chủ đầu tư và NH ký kết hợp đồng cam kết rõ sẽ giải 

chấp từng phần các căn hộ và chủ đầu tư cũng phải đăng ký tiến độ 

giải chấp với NH thì NH mới đồng ý cho vay. Hiện nay người mua nhà 

chỉ cần nghĩ tới thế chấp NH đã tỏ ra lo lắng nhưng ít ai biết rằng, như 

dự án nào cũng phải thế chấp mới có đủ nguồn vốn để triển khai, đây 

là nghiệp vụ thông thường của NH và DN”, LS.Hồ Diệp nhấn mạnh. 
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Việt Nam - Công xưởng mới của 

thế giới 

 

 

 

Tại Hội nghị đầu tư Invest Asia 2019 do Maybank tổ chức, các chuyên 

gia và NĐT liên tục nhấn mạnh khả năng VN trở thành công xưởng mới 

của thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung tiếp 

tục diễn biến phức tạp. Nghiên cứu gần đây của Maybank cho thấy, ít 

nhất 20% DN tại tQ đang dịch chuyển nhà máy sang VN và dòng vốn 

đầu tư FDI vào VN trong Q.I/2019 đã 86% sv cùng kỳ 2018, chủ yếu 

chảy vào ngành SX. Lợi thế của VN, sv các quốc gia ASEAN khác, là 

dân số trẻ và đông, giá nhân công rẻ, hạ tầng cải thiện và vị trí đắc địa. 

Tuy nhiên, VN chỉ có thể tận dụng được các lợi thế này trong lâu dài 

nếu DN Việt tập trung vào phát triển bền vững. Đây là điều kiện tiên 

quyết để DN trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút vốn 

đầu tư có chất lượng từ nước ngoài và giữ chân người tiêu dùng. GĐ 

Quỹ đầu tư Jupiter Impact Partners cho biết, DN Việt còn chịu áp lực 

phải phát triển bền vững từ người tiêu dùng trong nước. Các vụ scandal 

về môi trường gần đây, như thực phẩm bẩn hoặc ô nhiễm nguồn nước, 

đã khiến người tiêu dùng Việt lo ngại về chất lượng của hàng Việt. Có 

đến 81% người tiêu dùng Việt sẵn sàng tẩy chay hàng hóa nếu DN vi 

phạm đạo đức KD, trong đó có tiêu chí bảo vệ môi trường… 
 

“Việt Nam sẽ hưởng lợi nhất từ 

chuyển hướng đầu tư do chiến 

tranh thương mại” 

 

Hầu hết các công ty đa quốc gia (MNC) sẽ tiếp tục cơ cấu lại chuỗi cung 

ứng của họ, áp dụng mạng lưới cung ứng linh hoạt hơn và giảm sự phụ 

thuộc vào TQ. ASEAN sẽ có lợi khi các công ty đa quốc gia áp dụng 

chiến lược "TQ +1" và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ. Trong bối 

cảnh này, VN nổi lên như 1 nước hưởng lợi lớn từ sự phá vỡ chuỗi cung 

ứng tập trung quá nhiều vào TQ như hiện nay. Ảnh hưởng từ chiến 

thương mại Mỹ-Trung đến tốc độ tăng trưởng của VN được giảm bớt do 

sự dịch chuyển và đa dạng hóa trong hoạt động thương mại và đầu tư 

toàn cầu. Một số dữ liệu vĩ mô gần đây cho thấy VN đang hưởng lợi từ 

sự thay đổi lớn này. Cụ thể, FDI 4th/2019 thiết lập kỷ lục mới là ví dụ rõ 

ràng nhất. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh vốn đạt 7,45 

tỷ USD, 29% sv cùng kỳ 2018. Góp vốn, mua cổ phần trong 4th/2019 

đạt 7,1 tỷ, >3 lần sv 4th/2018. VN có thể hưởng lợi từ sự chuyển hướng 

nhu cầu và XK do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. 

Kinh tế Việt Nam 
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VASEP: Dự báo xuất khẩu thủy 

sản Q.II tăng 8% 

 

Theo Hiệp hội chế biến và XK thủy sản VN (VASEP), XK thủy sản Q.II có 

thể tăng ở mức lạc quan nhất là 8%. Mức tăng trưởng này sẽ khả thi 

trong điều kiện các mặt hàng hải sản như cá biển, cá ngừ, mực bạch 

tuộc tăng mạnh, tình hình XK cá tra ổn định. Q.I, nguồn cung tôm thế 

giới tăng. Lượng tồn kho ở các thị trường vẫn cao, giá XK giảm. Trong 

khi đó, giá tôm VN khó cạnh tranh với tôm các nước khác như Ấn Độ, 

Indonesia. Những yếu tố này làm 17% XK tôm VN trong Q.I. Xu 

hướng tăng nóng XK cá tra cũng chậm lại, chỉ còn 8% sau khi 37% 

trong quý trước. Tuy nhiên, XK các mặt hàng hải sản như cá ngừ, mực, 

bạch tuộc và cá biển khác vẫn duy trì mức tăng khả quan (lần lượt 19%, 

12% và 22%). XK tôm, cá tra sang Mỹ đều giảm, khiến thị trường này 

tụt xuống vị trí thứ 3 sau Nhật và EU. Thuế chống bán phá giá cao và 

áp lực cạnh tranh dự báo sẽ tiếp tục tác động đến XK cá tra và tôm 

sang thị trường Mỹ những tháng tới. Tuy nhiên, nhu cầu NK thủy sản sẽ 

tăng trong Q.II, sau 2 Hội chợ Thủy sản Quốc tế tại Mỹ và châu Âu. 
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Ông Trump: Nếu FED giảm lãi 

suất, Mỹ sẽ chiến thắng trong 

cuộc chiến thương mại 

Ngày 14/5, Tổng thống Trump viết trên Twitter:“TQ sẽ bơm tiền vào hệ 

thống và có thể giảm LS, như mọi lần, để ứng phó và đang thua cuộc. 

Nếu FED hành động tương tự, trò chơi kết thúc và chúng ta thắng! Trong 

mọi trường hợp, TQ đều muốn có thỏa thuận”. Các dòng tweet trước đó, 

ông viết:“Đến thời điểm thích hơp, chúng tôi sẽ ký thỏa thuận với TQ. 

Sự tôn trọng và tình hữu nghị của tôi với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình 

không có giới hạn nhưng như tôi từng nói nhiều lần, đó phải là 1 thỏa 

thuận tuyệt vời cho Mỹ, nếu không sẽ vô nghĩa. ...Chúng ta phải lấy lại 

được những gì đã mất về thương mại với TQ… Mọi thứ sẽ diễn ra nhanh 

hơn mọi người nghĩ”. FED đã nâng LS 4 lần trong 2018 nhưng thị trường 

hiện dự báo sẽ có đợt giảm LS ngay trong tháng 10/2019. 
 

Morgan Stanley: Áp thêm thuế sẽ 

đẩy Mỹ vào suy thoái 

 

 

Theo Michael Wilson, Chiến lược gia cổ phiếu Mỹ của Morgan Stanley, 

việc Mỹ áp thuế cao hơn đối với hàng hóa TQ sẽ trở thành một “cơn gió 

ngược” đối với LN DN khi các công ty khó lòng bù đắp cho tác động tiêu 

cực của các hàng rào thuế quan tới LN của họ. Nếu Mỹ áp hàng rào 

thuế quan lên toàn bộ hàng hóa TQ, hậu quả có thể rất thảm khốc. “Xét 

tới các áp lực chi phí khác và lạm phát yếu ớt, chúng tôi không tin rằng 

các công ty sẽ có thể bù đắp hoàn toàn cho những chi phí từ hàng rào 

thuế quan bằng cách nâng giá hoặc cắt giảm chi phí. Nói cách khác, 

hàng rào thuế quan sẽ gây áp lực lên biên LN. Trong trường hợp Mỹ áp 

thêm thuế 25% lên toàn bộ hàng hóa TQ XK tới Mỹ, chúng tôi nghĩ rằng 

điều này có thể đẩy nền KT Mỹ vào suy thoái khi xét tới vấn đề chi phí 

mà các công ty đang phải đối mặt”. Báo cáo được đưa ra vào cùng ngày 

mà TQ nâng thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Hàng rào thuế quan 

của TQ nhắm chủ yếu tới các nông sản Mỹ, như thịt bò và đậu phộng.  
 

Trung Quốc chính thức phá giá 

CNY so với USD 

NHTW TQ đã quyết định phá giá tỷ giá CNY đối với USD ở mức 0,6%. 

Tỷ giá hối đoái mới lên tới 6,8365 CNY/USD, trong khi 1 ngày trước đó 

tỷ giá ở mức 6,7954 CNY/USD. TQ đã phá giá CNY kể từ năm 2015, 

được nhiều chuyên gia xem là công cụ để kích thích XK của đất nước. 

Trong các cuộc đàm phán thương mại với TQ, Mỹ đã nhiều lần nói rằng 

họ sẽ áp thuế mới đối với TQ trong trường hợp CNY bị mất giá hơn nữa. 

Kinh tế Quốc tế 
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ASEAN phải hợp tác cùng nhau 

để hưởng lợi từ chiến tranh 

thương mại 

 

Theo The ASEAN Post, TQ là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 

nhưng Mỹ cũng là đối tác KT và chiến lược quan trọng của KV này. 

Ngoài ra, sức mạnh tăng trưởng và đầu tư của Mỹ cũng đóng vai trò 

thúc đẩy thương mại thế giới. Khi thuế quan tăng lên, hàng hóa SX tại 

ASEAN sẽ hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng Mỹ.  Trong khảo sát 

hơn 800 lãnh đạo DN Hội nghị Điều tiết ASEAN tại Singapore cuối tuần 

qua, người ta nhận thấy căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ có ảnh 

hưởng lớn đến DN ASEAN trong 2 năm tới. FTA giữa ASEAN với TQ và 

sự hội nhập KT ngày càng tăng nhờ Sáng kiến Vành đai và Con đường 

mở rộng vào KV, sẽ giúp tăng cường quan hệ thương mại song phương 

và kết nối. Đặc biệt là khi nhiều quốc gia ASEAN đang cung cấp nguyên 

liệu thô quan trọng cho hoạt động tái XK của TQ sang phần còn lại của 

thế giới, ASEAN có thể đứng vững trước ảnh hưởng của chiến tranh 

thương mại. TGĐ văn phòng ASEAN ADB cho rằng: "VN sẽ được hưởng 

lợi trong giai đoạn trước mắt cũng như ngắn hạn và mức tăng trưởng KT 

có thể đạt 0,19% hoặc 1,5% GDP… Đối với Indonesia, có một số lĩnh 

vực nhất định chúng tôi nhận thấy tiềm năng đáng kể có thể đóng góp 

vào GDP nước này". Malaysia có thể được hưởng lợi tương tự.. 
 

MSCI: Argentina chính thức được 

nâng lên thị trường mới nổi 

 

Morgan Stanley Capital Investment (MSCI) đã chính thức thêm chỉ số 

MSCI Argentina vào rổ MSCI Emerging Markets. Cụ thể, MSCI sẽ nâng 

xếp hạng của MSCI Argentina Index từ "thị trường cận biên" lên "thị 

trường mới nổi" trong một bước, trùng khớp với đợt đảo danh mục chỉ 

số tháng 5 này. MSCI đã thực hiện những bước thay đổi tại đợt review 

lần này, khi loại 14 cổ phiếu Argentina ra khỏi rổ MSCI Frontier Makets 

và loại 4 cổ phiếu Argentina ra khỏi rổ MSCI Frontier Markets Small 

Cap. Đồng thời, 8 cổ phiếu Argentina sẽ được thêm vào rổ MSCI 

Emerging Markets với tổng tỷ trọng là 0,26%. Trước đó, tại đợt review 

phân loại thị trường định kỳ 2018, MSCI đã ra quyết định nâng hạng cho 

Argentina lên thị trường mới nổi từ tháng 5/2019. Tại đợt review nâng 

hạng tháng 6/2018, MSCI nhận xét Kuwait đạt được nhiều bước tiến và 

có khả năng được thăng hạng. Khi điều này xảy ra, tỷ trọng của Kuwait 

có thể bắt đầu giảm về 0% và tỷ trọng của VN trong danh mục sẽ tăng 

rất mạnh. MSCI đưa ra bảng tính toán mô phỏng về MSCI Frontier 100 

Index cho trường hợp Argentina và Kuwait được nâng hạng. Đáng chú 

ý nhất trong bảng này là tỷ trọng của VN tăng mạnh lên 28,37% (mô 

phỏng) và số lượng cổ phiếu Việt cũng tăng lên 30. 
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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 https://tinnhanhchungkhoan.vn/tu-van-tai-chinh/ngan-hang-khong-de-thanh-lap-cong-ty-tai-chinh-

265635.html 

https://vietnamfinance.vn/ssi-rui-ro-voi-ty-gia-usdvnd-dang-gia-tang-20180504224223424.htm 

https://vietnambiz.vn/ngan-hang-cho-vay-du-an-nguoi-mua-an-toan-hon-20190514150640002.htm 
 

Tin KT vĩ mô http://ndh.vn/viet-nam-cong-xuong-moi-cua-the-gioi-20190514081653891p145c151.news 

http://cafef.vn/viet-nam-se-huong-loi-nhat-tu-chuyen-huong-dau-tu-do-chien-tranh-thuong-mai-

2019051414450109.chn 

https://www.stockbiz.vn/News/2019/5/14/725020/vasep-du-bao-xuat-khau-thuy-san-quy-ii-tang-

8.aspx 
 

Tin KT Quốc tế https://vietstock.vn/2019/05/ong-trump-neu-fed-giam-lai-suat-my-se-chien-thang-trong-cuoc-chien-

thuong-mai-775-679002.htm 

https://vietstock.vn/2019/05/morgan-stanley-ap-them-thue-se-day-my-vao-suy-thoai-775-

678306.htm 

http://cafef.vn/trung-quoc-chinh-thuc-pha-gia-dong-nhan-dan-te-so-voi-usd-

20190514170154075.chn 

https://vietnambiz.vn/the-asean-post-asean-phai-hop-tac-cung-nhau-de-huong-loi-tu-chien-tranh-

thuong-mai-20190514143532347.htm 

https://vietstock.vn/2019/05/msci-argentina-chinh-thuc-duoc-nang-len-thi-truong-moi-noi-3358-

678192.htm 
 

  

https://vietstock.vn/2019/05/morgan-stanley-ap-them-thue-se-day-my-vao-suy-thoai-775-678306.htm
https://vietstock.vn/2019/05/morgan-stanley-ap-them-thue-se-day-my-vao-suy-thoai-775-678306.htm
http://cafef.vn/trung-quoc-chinh-thuc-pha-gia-dong-nhan-dan-te-so-voi-usd-20190514170154075.chn
http://cafef.vn/trung-quoc-chinh-thuc-pha-gia-dong-nhan-dan-te-so-voi-usd-20190514170154075.chn
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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) 

 


