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BẢNG CHỈ SỐ 

Chứng khoán (ngày 12/04) 

VN - Index  982,90  0,31% 

HNX - Index  107,70  0,12% 

D.JONES CK Mỹ 26.384,77    0,10%   

STOXX CK C.Âu 3.450,46    0,08%   

CSI 300 CK TQ 3.975,52    0,33%   

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 16/04) 

SJC Ng.đ/L 36.480  0,03%   

Quốc tế USD/Oz 1.286,80  0,29%   

Tỷ giá 

USD/VND BQ LNH 22.990  0,03%   

EUR/USD  1,1304  0,12% 

Dầu 

WTI USD/th 63,46  0,49%   

6 

Tại Hội nghị triển khai CTHĐ của ngành 

Ngân hàng thực hiện CLPT ngành Ngân hàng 

Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 

2030, NHNN cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện 

hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phát 

triển thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế 

thanh toán bằng tiền mặt phù hợp với thông lệ 

quốc tế và đáp ứng được yêu cầu sử dụng 

dịch vụ thanh toán của người dân; Triển khai 

có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không 

dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-

2020 và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân 

hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công; Xây 

dựng, hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng thanh 

toán quốc gia làm nền tảng kết nối tới các 

ngân hàng và tạo cơ sở để triển khai các sản 

phẩm, dịch vụ thanh toán mới. 

 

 

 

 

 

 

Tin nổi bật 
 

 Lợi tức trái phiếu Chính phủ quay đầu tăng, 

thị trường sơ cấp kém sôi động 

 Sẽ có nhiều cơ chế để phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt 

 Chiến tranh thương mại: Cú hích cho doanh 

nghiệp nước ngoài mở rộng sản xuất ở VN 

 Thủ tướng: TP.HCM cần tiếp tục bứt phá, 

đóng góp 23-25% GDP cả nước 

 IMF cảnh báo những nguy cơ đối với kinh tế 

châu Á 
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BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH 

[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM 

[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] kehoach@sacombank.com 

 

mailto:kehoach@sacombank.com


                                    

 

2 
 

 
 

 
 

 

Lợi tức trái phiếu Chính phủ quay 

đầu tăng, thị trường sơ cấp kém 

sôi động 

 

 

Theo Báo cáo thị trường tiền tệ tháng 3 của SSI Retail Research, tháng 

3 có nhiều hơn tháng trước 1 phiên đấu thầu nhưng tổng khối lượng 

trúng thầu TPCP lại thấp hơn, chỉ đạt 14.275 tỷ đồng #76% lượng trúng 

thầu của tháng 2. Tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu giảm mạnh từ mức 86-87% 

của 2h trước xuống 52%. Sau 2th đầu năm khá sôi nổi, thị trường sơ cấp 

giảm nhiệt dần khi chủ thể lớn nhất trên thị trường là NHTM kém tích 

cực hơn. Thanh khoản của NHTM bớt dồi dào và NHNN phát hành trở 

lại tín phiếu, hút bớt tiền khỏi hệ thống khiến cho kỳ vọng LS tăng lên. 

LS trúng thầu các kỳ hạn 2-6 điểm cơ bản (bps), hiện ở mức 4,72% kỳ 

hạn 10 năm, 5,06% kỳ hạn 15 năm và 5,85% kỳ hạn 30 năm… Kỳ hạn 

10 và 15 năm là 2 kỳ hạn được chào thầu nhiều nhất nhưng khối lượng 

đăng ký và trúng thầu tính trên khối lượng gọi thầu đều giảm mạnh từ 

mức hơn 400% và 100% của 2th trước xuống #200% và #57% với 5.780 

tỷ đồng TPCP 10 năm và 6.805 tỷ TPCP 15 năm được phát hành. Tính 

chung Q.I, KBNN đã phát hành 69.469 tỷ đồng, #94,5% kế hoạch quý 

và 26,7% kế hoạch năm trong đó kỳ hạn 10 và 15 năm phát hành lần 

lượt là 31.180 tỷ đồng và 28.205 tỷ đồng, vượt kế hoạch quý và #44,5% 

và 36,2% kế hoạch cả năm… Trên thị trường thứ cấp, lợi tức trái phiếu 

tăng ở tất cả các kỳ hạn trong đó nhiều nhất là kỳ hạn 1 năm, 28bps 

sv cuối tháng trước, lên 3,14%/năm. Các kỳ hạn còn lại 7-13bps, hiện 

lợi tức kỳ hạn 3, 5, 10 và 15 năm lần lượt ở mức 3,42%/năm, 

3.83%/năm, 4,78%/năm và 5,08%/năm. Thanh khoản thị trường tăng 

mạnh, tổng giá trị giao dịch tháng 3 là 200.400 tỷ đồng, 38% sv tháng 

2 và là mức giao dịch theo tháng lớn nhất từ 5/2018 đến nay, diễn biến 

thường thấy khi LS đạt đáy. NĐTNN tiếp tục mua ròng tháng thứ 5 liên 

tiếp nhưng tổng giá trị giao dịch chỉ đạt 2.623 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 

sv mức 7-8.000 tỷ đồng của 2 tháng trước đó. 
 

Sẽ có nhiều cơ chế để phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt 

Tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của ngành NH thực hiện 

Chiến lược phát triển ngành NH VN đến năm 2025, định hướng đến 

2030 diễn ra mới đây, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN cho biết, mục 

tiêu về lĩnh vực thanh toán là đẩy mạnh phát triển thanh toán không 

Tài chính – Ngân hàng 
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dùng tiền mặt (TTKDTM), tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Đến cuối 

năm 2020, tỷ trọng Tiền mặt/Tổng phương tiện thanh toán ở mức <10%; 

đến cuối năm 2025, tỷ trọng Tiền mặt/Tổng phương tiện thanh toán ở 

mức <8%. Mong muốn trong tương lai, tất cả giao dịch thanh toán sẽ 

được thực hiện chỉ trên 1 chiếc ĐTDĐ. Nhằm triển khai đồng bộ các giải 

pháp để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, năm 2018, lĩnh vực thanh 

toán đã trải qua một năm đầy sôi động và nhiều thách thức, lĩnh vực 

này đã được NHNN chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, lấy việc 

cung cấp DV cho khách hàng làm trọng tâm, ứng dụng mạnh mẽ thành 

tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm nhân tố quyết định. 

Trên cơ sở đó, trong giai đoạn tới, NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện hành 

lang pháp lý, cơ chế, chính sách phát triển TTKDTM, hạn chế thanh 

toán bằng tiền mặt phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng được y/c sử 

dụng DV thanh toán của người dân; Triển khai có hiệu quả Đề án phát 

triển TTKDTM tại VN 2016-2020 và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua 

NH đối với việc thu phí các DV công; XD, hoàn thiện và nâng cấp hạ 

tầng thanh toán quốc gia làm nền tảng kết nối tới các NH và tạo cơ sở 

để triển khai SPDV thanh toán mới. Đồng thời, NHNN sẽ đẩy mạnh 

thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS); áp 

dụng các công nghệ, phương thức thanh toán hiện đại như mã phản hồi 

nhanh (QR code), mã hóa thông tin thẻ (Tokenization), thanh toán di động 

(mobile payment), thanh toán phi tiếp xúc (contactless)...; Triển khai các 

mô hình thanh toán tại KV nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với Chiến 

lược Quốc gia về Tài chính Toàn diện tại VN và Thúc đẩy thanh toán 

điện tử trong KV Chính phủ; Giám sát các hệ thống thanh toán đảm bảo 

hoạt động an toàn, hiệu quả; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an 

toàn trong thanh toán điện tử; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về 

TTKDTM, giáo dục tài chính... 
 

Các công ty Bảo hiểm nhân thọ 

hy vọng giảm lỗ 

 

Trong 2018, có 10/18 DN bảo hiểm nhân thọ (BHNT) thua lỗ, bởi chi phí 

trích lập dự phòng tăng. Cụ thể, tổng dự phòng nghiệp vụ toàn khối 

trích lập là 20.258 tỷ đồng, 30,07% sv 2017. CQQL đã có công văn 

y/c DN BHNT chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao khả năng 

thanh toán, bổ sung vốn, quản lý dòng tiền, XD KHKD phù hợp, bảo 

đảm quyền lợi và cam kết với khách hàng, rà soát hoạt động đầu tư, 

tính toán mức LS. Đến cuối năm 2018, có 13/18 DN BHNT thực hiện 

tăng VĐL, đảm bảo khả năng thanh toán, tăng năng lực tài chính… 
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Nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề lớn của thị trường BHNT 2018 là LS 

TPCP giảm nên phải tăng trích lập dự phòng, dẫn đến không đáp ứng 

được y/c về vốn, buộc không ít công ty xoay xở tăng vốn. Năm nay, các 

DN BHNT kỳ vọng, từ nay đến cuối năm, LS TPCP sẽ có diễn biến đi 

lên. Trong khi đó, Thông tư số 01/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính có 

hiệu lực từ 16/2/2019, sửa đổi Thông tư số 50/2017/TT-BTC, sẽ giúp 

tình hình về vốn, về lãi của DN BHNT được cải thiện… Theo nhìn nhận 

của Hiệp hội BH VN, LS NH và TPCP nhiều khả năng sẽ tăng trong 

2019, Bộ Tài chính đã sửa đổi Thông tư 50 về trích lập dự phòng nên 

gánh nặng dự phòng toán học của công ty BHNT sẽ giảm. 
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Vẫn còn nhiều thách thức, khó 

khăn cho kiểm soát lạm phát 

 

 

Theo chuyên gia KT Ngô Trí Long, kiểm soát lạm phát không phải chỉ 

điều hành về giá cả hàng hóa trực tiếp, mà tác động trực tiếp đầu tiên 

là (i) tác động của CSTT, (ii) chính sách tài chính, (iii) chính sách 

thương mại và (iv) công tác quản lý và điều hành giá. Lạm phát biểu 

hiện ở 2 vấn đề là sức mua đối nội (thể hiện chỉ số giá hàng hóa tiêu dùng) 

và sức mua đối ngoại (biểu hiện ở chính sách tỷ giá)… Để đạt được mục 

tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% có rất nhiều thách thức. Thách thức từ 

nội tại bên trong nền KT của VN, khi mà KTVM đã ổn định rồi nhưng 

chưa có cơ sở vững chắc. Những thách thức phía trước vẫn còn rất 

nhiều, chủ yếu là năng suất, chất lượng, hiệu quả của mình chưa còn 

cao, ví dụ như so với phát triển của các nước hiện nay thì trình độ phát 

triển của ta còn rất thấp. Đấy là yếu tố cốt lõi cực kỳ quan trọng làm cho 

lạm phát có khả năng tăng nhanh. Thứ hai là do yếu tố bên ngoài, tình 

hình thế giới luôn bất ổn, chúng ta đang trong hội nhập, độ mở nền KT 

rất cao, ở mức 230%. Với độ mở cao như vậy, nếu có những biến động 

bên ngoài mà nội tại nền KT chưa có sự phát triển ổn định thì chắc 

chắn tác động là rất lớn. Chúng ta nên hiểu, mục tiêu của chúng ta là 

ổn định KTVM, mà trụ cột quan trọng của KTVM là kiểm soát lạm phát. 

Trụ cột thứ 2 là chính sách tỷ giá và trụ cột thứ 3 là giải quyết công ăn 

việc làm. Đó là 3 nội dung chủ yếu mà chúng ta phải hết sức cảnh giác 

đề phòng đối với vấn đề lạm phát, ổn định KTVM. 
 

Chiến tranh thương mại: Cú hích 

cho doanh nghiệp nước ngoài 

mở rộng sản xuất ở Việt Nam 

“Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chắc chắn sẽ mang lại nhiều cơ hội 

KD. Ngày càng có nhiều công ty liên lạc với chúng tôi để mua sản phẩm 

thay vì mua từ Trung Quốc”, ông Lê Duy Anh, GĐ của Công ty CP 

Xuân Hoa VN cho biết. Nói về việc chuyển hướng thị trường, ông 

Mattias Hennius, phát ngôn viên của Ikea tại Thụy Điển, cho biết: 

“Giống như các công ty đa quốc gia đang trong thời kỳ phát triển, Ikea 

luôn tìm kiếm cơ hội để tối ưu hóa nguồn cung, đảm bảo chi phí thấp 

cho khách hàng". VN lâu nay vẫn được xem là một quốc gia có chi phí 

SX thấp. Lương công nhân ở VN chỉ bằng khoảng một nửa so với ở 

Trung Quốc, đồng thời giá điện cũng khá rẻ vì được Chính phủ trợ cấp. 

Kinh tế Việt Nam 
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Hơn nữa, VN và Trung Quốc sát nhau nên các nhà máy dễ dàng tìm 

kiếm được nguồn nguyên vật liệu cho SX. Cuộc chiến thương mại Mỹ - 

Trung trở thành cú hích cho các DN thực hiện kế hoạch mở rộng tại VN. 

Điều này được thể hiện qua sự tăng trưởng ổn định của dòng vốn đầu 

tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). FDI vào VN đặc biệt tăng mạnh sau 

Samsung Electronics tuyên bố kế hoạch chuyển dây chuyền SX điện 

thoại thông minh từ Trung Quốc trong năm 2014. Năm 2017, FDI vào 

VN đạt 14,1 tỷ USD, chiếm 1/5 tổng vốn đầu tư vào KV ASEAN, trừ 

Singapore, theo số liệu của công ty nghiên cứu Maybank Kim Eng. 

Cùng với đó, VN có những bước tiến đáng kể trong Chỉ số thuận lợi KD 

của Ngân hàng Thế giới và Chỉ số Cạnh tranh của Diễn đàn KT Thế 

giới. Hiện VN cũng đang đứng ở vị trí thứ 60 về Chỉ số Đổi mới của 

Bloomberg. Xu hướng dịch chuyển cũng được thể hiện thông qua con 

số XK. Theo HSBC, XK của VN 12,4% trong ½ cuối 2018, vượt mặt 5 

nền KT lớn nhất tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng VN 

vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện môi trường KD, như cải 

thiện và mở rộng cơ sở hạ tầng, đặc biệt cho hoạt động vận tải,… 
 

Thủ tướng: TP.HCM cần tiếp tục 

bứt phá, đóng góp 23-25% GDP 

cả nước 

 

Lãnh đạo TP.HCM cho biết về tình hình KT-XH Q.I/2019, tổng sản 

phẩm trên địa bàn (GRDP) 7,64%, tương đương cùng kỳ 2018. Thu 

ngân sách ước đạt 98.365 tỷ đồng, 7,18%. Lượng khách quốc tế đến 

TP đạt hơn 2,2 triệu lượt, 14%. Đến nay, TP.HCM đã ngăn chặn được 

dịch tả lợn châu Phi lây lan vào địa bàn. Về cơ chế, quy trình đặc thù để 

rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng, 

TP kiến nghị được chủ động ban hành hệ số điều chỉnh giá đất bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư hằng năm để làm cơ sở lấy ý kiến người dân 

về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành quyết định thu 

hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho những người dân 

đồng thuận theo quy định Khoản 2, Điều 67 Luật Đất đai 2013. Thủ 

tướng đề nghị TP.HCM triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 54 của 

Quốc hội, Nghị quyết 48 của Chính phủ, các kết luận của Trung ương 

để tiếp tục bứt phá, đóng góp 23-25% GDP và 27-28% tổng thu ngân 

sách cả nước. Vì vậy, TP cần phân công cụ thể, tăng cường giám sát, 

đôn đốc việc thực hiện 7 chương trình đột phá, góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân. Tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa 

truyền thống, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, 

nhân dân TP trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. 
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Chủ tịch ECB bỗng lo ngại về 

tính độc lập của FED 

 

Trao đổi với phóng viên tại các cuộc họp của IMF ngày 13/04, Chủ tịch 

ECB cho biết ông thật sự “lo ngại về tính độc lập của NHTW và nhất là 

“ở cơ quan tài phán quan trọng nhất thế giới”. Sự can thiệp của ông vô 

cùng đáng chú ý khi các lãnh đạo NHTW thường không muốn nhận 

định về bức tranh chính trị hoặc sự kiện ở nền KT khác ngoài họ. Các 

NHTW độc lập với sự can thiệp chính trị như thế nào đã là chủ đề chính 

bên lề của các cuộc họp IMF. Điều này diễn ra trong bối cảnh ông 

Trump muốn đề cử 2 nhân vật trung thành về chính trị vào Ban thống 

đốc FED. Theo Chủ tịch ECB: “Nếu NHTW không độc lập thì nhiều 

người có thể nghĩ rằng các quyết định CSTT đều xuất phát từ yếu tố 

chính trị thay vì là các đánh giá khách quan về triển vọng KT. Các 

NHTW nên được tự do chọn lựa cách nào là tốt nhất để thực hiện 

nhiệm vụ của họ”.  
 

IMF cảnh báo những nguy cơ đối 

với kinh tế châu Á 

 

Ngày 12/04, IMF nhận định triển vọng tăng trưởng của các nền KT châu 

Á-Thái Bình Dương vẫn "tương đối ổn định" nhưng nguy cơ giảm tốc độ 

tăng trưởng đã gia tăng, do giảm sút giao thương, giá dầutăng cao và 

sự biến động của thị trường tài chính toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng KT 

KV này rõ ràng sẽ chịu ảnh hưởng nếu xảy ra tình trạng giảm sút các 

hoạt động giao thương kéo dài. Do vậy, các nền KT châu Á cần đưa ra 

các chính sách KT thận trọng và nhanh chóng để định hướng nền KT 

vượt qua các cơn "gió xoáy". Chính sách KTVM cần tập trung vào việc 

đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, tính bền vững và tăng khả năng phục 

hồi. Chính sách tài chính phải hướng tới việc giải quyết những yếu tố dễ 

bị tổn thương và thiết lập các biện pháp giảm xóc để phòng ngừa rủi ro. 

Ngoài ra, châu Á cần tập trung vào chính sách nhằm duy trì đà tăng 

trưởng "dài hơi" trước sự giảm sút của năng suất và tình trạng lão hoá 

dân số nhanh chóng. Hiệp định thương mại Mỹ-Trung sau khi ra đời sẽ 

đặt dấu chấm hết cho những quy tắc điều phối hoạt động giao thương 

quốc tế hiện hành. Việc hàng hóa Mỹ được ưu đãi tiếp cận thị trường 

TQ theo thỏa thuận này có thể làm phát sinh những quan ngại to lớn 

hơn về tương lai của hệ thống thương mại đa phương. 

Kinh tế Quốc tế 
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Các NHTW tại châu Á xem xét 

nới lỏng chính sách tiền tệ trong 

2019 

 

Do sự bất ổn xoay quanh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và ảnh 

hưởng từ sức mạnh của TQ, các NHTW châu Á đang phải đối mặt với 

thách thức điều chỉnh chính sách nhằm điều hướng tình trạng KT hỗ 

loạn tốt hơn. "Bối cảnh thương mại đáng thất vọng (xuất phát từ căng 

thẳng Mỹ - Trung) vốn đang gây ra những lo ngại về tăng trưởng, cùng sự 

sụt giảm của lạm phát cốt lõi gần đây, có thể thúc đẩy nhiều người ủng 

hộ NHTW Singapore giữ vững chính sách trong tháng 4/2019"… 

Singapore, Philipines và một số nước khác có khả năng nâng LS vào 

cuối năm… "Nhiều khả năng các thiết lập CSTT sẽ được giữ nguyên 

trong tháng 4 này. Tuy nhiên, nếu nền KT tiếp tục yếu đi, chúng tôi nghĩ 

rằng NHTW Singapore sẽ đảo ngược tiến trình và nới lỏng chính sách 

tại cuộc họp vào tháng 10 tới". Philipines cũng có thể nới lỏng CSTT 

vào cuối năm do tốc độ tăng trưởng CPI hàng đầu của nước này đã 

giảm trong 6th liên tiếp kể từ mức cao nhất vào tháng 9/2018. "Chúng tôi 

duy trì dự báo rằng Philipines sẽ cắt giảm tỷ lệ chính sách xuống 25 

điểm cơ bản trong Q.IV/2019 và Q.I/2020"… Mặc dù các NHTW châu Á 

đã thắt chặt chính sách vào 2018, triển vọng KT vẫn dần tối đi do sự 

suy yếu ở TQ, xung đột thương mại Mỹ-Trung và khủng hoảng ngành 

công nghiệp bán dẫn. Những điều này đã tác động mạnh đến DN, khiến 

nhu cầu XK và sản lượng công nghiệp chậm lại ở nhiều thị trường. Nới 

lỏng CSTT sẽ giúp DN vay vốn và mở rộng. Ấn Độ đã trở thành nước 

đầu tiên thay đổi CSTT (tháng 2), hạ LS từ 6,5% xuống 6,25%. 
 

Tân Chủ tịch World Bank cảnh 

báo Trung Quốc "có quá nhiều 

nợ trên thế giới" 

 

Ngày 11/04, tân Chủ tịch WB David Malpass nhận định: "Có nhiều 

thách thức mà thế giới đang phải đối mặt v/v làm thế nào để có những 

dự án minh bạch với chất lượng cao, trong đó các khoản nợ là minh 

bạch. TQ đã tiến nhanh đến nỗi ở một số KV của thế giới, mức nợ đã trở 

nên quá lớn. Đó là một việc mà chúng tôi có thể hợp tác với TQ để giải 

quyết". TQ đã cho các quốc gia thế giới, trong đó có Mỹ, vay hàng ngàn 

tỷ USD. Vào thời điểm tháng 1/2019, TQ nắm 1.120 tỷ USD TPKB Mỹ. 

Ông Malpass vốn là một người có quan điểm chỉ trích hoạt động cho 

vay của TQ đối với các quốc gia tham gia sáng kiến hạ tầng mang tên 

"Vành đai và Con đường" của TQ. Năm 2018, ông cho rằng những 

khoản vay mà chương trình này cung cấp đặt các nước nghèo vào tình 

trạng "nợ nần chồng chất và những dự án chất lượng thấp". 
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Giao dịch bằng đồng nội tệ đang 

được thúc đẩy trong ASEAN 

 

Philippines đã đồng ý tham gia khuôn khổ thanh toán tiền tệ địa phương 

(LCS) trong nỗ lực mở rộng thương mại và đầu tư nội khối ASEAN cũng 

như tăng cường hội nhập KT KV. Thỏa thuận giữa các NHTW là 

Bangko Sentralng Pilippines (BSP) của Philippines, NHTW Indonesia 

(BI), NH Negara Malaysia (BNM) và NHTW Thái Lan (BoT) được ký kết 

bên lề cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN 

(AFMM) diễn ra ở Thái Lan vào 5/4/2019. Sáng kiến này là một phần 

của những nỗ lực liên tục nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn các 

loại đồng nội tệ để tạo thuận lợi và thúc đẩy thương mại, cũng như đầu 

tư tại các quốc gia ASEAN. Việc thúc đẩy, sử dụng đồng nội tệ sẽ chỉ 

hoạt động hiệu quả nếu chi phí giao dịch liên quan đến việc đổi một loại 

tiền của nước này sang loại tiền nước khác đủ thấp để có giá trị. Điều 

này liên quan đến việc thiết lập thị trường trao đổi trực tiếp giữa các loại 

tiền tệ với nhau, cũng như đảm bảo rằng có đủ thanh khoản. Quan 

trọng nhất là một thị trường trao đổi tiền tệ hiệu quả trong số 4 loại tiền 

tệ phải được phát triển để khuyến khích các DN sử dụng khuôn khổ 

LCS. 10 quốc gia ASEAN đã hội nhập nhiều hơn về thương mại và tỷ 

trọng thương mại nội khối đã tăng đều đặn trong KV nhưng các giao 

dịch thương mại và đầu tư vẫn phụ thuộc rất nhiều vào USD. Đây là loại 

tiền không chỉ để lập hóa đơn và thanh toán trong các giao dịch nội bộ, 

mà còn dùng để tham chiếu cho các chính sách tỷ giá hối đoái và sử 

dụng như một loại tiền tệ dự trữ. Điều này là do ASEAN không có một 

loại tiền tệ chung như EUR. Mặt khác, khi tham gia các giao dịch 

thương mại, mọi người không bắt buộc phải quy đổi ra USD nhưng vì 

USD có rủi ro thấp hơn và chi phí giao dịch thấp. Đáng chú ý là chênh 

lệch tỷ giá hối đoái thấp hơn nhiều đối với chuyển khoản NH giữa USD 

và hầu hết các loại tiền nội tệ trong KV… Việc thúc đẩy sử dụng đồng 

nội tệ có thể là bước đầu tiên trong việc nâng cao vai trò của tiền tệ 

ASEAN và giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào USD trong giao dịch KT. 
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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/moi-giao-dich-thanh-toan-se-thuc-hien-tren-mot-chiec-dien-thoai-

20190415212119734.chn 

http://cafef.vn/loi-tuc-trai-phieu-chinh-phu-quay-dau-tang-thi-truong-so-cap-kem-soi-dong-

20190415195129765.chn 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/bao-hiem/bao-hiem-nhan-tho-hy-vong-giam-lo-262916.html 
 

Tin KT vĩ mô http://cafef.vn/van-con-nhieu-thach-thuc-kho-khan-cho-kiem-soat-lam-phat-

20190415090330186.chn 

https://www.stockbiz.vn/News/2019/4/12/713654/chien-tranh-thuong-mai-cu-hich-cho-doanh-

nghiep-nuoc-ngoai-mo-rong-san-xuat-o-viet-nam.aspx 

https://vietstock.vn/2019/04/thu-tuong-tphcm-can-tiep-tuc-but-pha-dong-gop-23-25-gdp-ca-nuoc-

761-669380.htm 
 

Tin KT Quốc tế https://vietstock.vn/2019/04/chu-tich-nhtw-chau-au-bong-lo-ngai-ve-tinh-doc-lap-cua-fed-775-

669428.htm 

https://vietnambiz.vn/quy-tien-te-quoc-te-canh-bao-nhung-nguy-co-doi-voi-kinh-te-chau-a-

20190414142642698.htm 

https://vietnambiz.vn/cac-ngan-hang-trung-uong-tai-chau-a-xem-xet-noi-long-chinh-sach-tien-te-

trong-nam-nay-20190412155732783.htm 

https://vietstock.vn/2019/04/tan-chu-tich-wb-canh-bao-trung-quoc-co-qua-nhieu-no-tren-the-gioi-

775-669417.htm 

https://vietnambiz.vn/giao-dich-bang-dong-noi-te-dang-duoc-thuc-day-trong-asean-

20190415153706816.htm 
 

  

http://cafef.vn/loi-tuc-trai-phieu-chinh-phu-quay-dau-tang-thi-truong-so-cap-kem-soi-dong-20190415195129765.chn
http://cafef.vn/loi-tuc-trai-phieu-chinh-phu-quay-dau-tang-thi-truong-so-cap-kem-soi-dong-20190415195129765.chn
http://cafef.vn/van-con-nhieu-thach-thuc-kho-khan-cho-kiem-soat-lam-phat-20190415090330186.chn
http://cafef.vn/van-con-nhieu-thach-thuc-kho-khan-cho-kiem-soat-lam-phat-20190415090330186.chn
https://www.stockbiz.vn/News/2019/4/12/713654/chien-tranh-thuong-mai-cu-hich-cho-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-mo-rong-san-xuat-o-viet-nam.aspx
https://www.stockbiz.vn/News/2019/4/12/713654/chien-tranh-thuong-mai-cu-hich-cho-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-mo-rong-san-xuat-o-viet-nam.aspx
https://vietstock.vn/2019/04/thu-tuong-tphcm-can-tiep-tuc-but-pha-dong-gop-23-25-gdp-ca-nuoc-761-669380.htm
https://vietstock.vn/2019/04/thu-tuong-tphcm-can-tiep-tuc-but-pha-dong-gop-23-25-gdp-ca-nuoc-761-669380.htm
https://vietstock.vn/2019/04/chu-tich-nhtw-chau-au-bong-lo-ngai-ve-tinh-doc-lap-cua-fed-775-669428.htm
https://vietstock.vn/2019/04/chu-tich-nhtw-chau-au-bong-lo-ngai-ve-tinh-doc-lap-cua-fed-775-669428.htm
https://vietnambiz.vn/quy-tien-te-quoc-te-canh-bao-nhung-nguy-co-doi-voi-kinh-te-chau-a-20190414142642698.htm
https://vietnambiz.vn/quy-tien-te-quoc-te-canh-bao-nhung-nguy-co-doi-voi-kinh-te-chau-a-20190414142642698.htm
https://vietstock.vn/2019/04/tan-chu-tich-wb-canh-bao-trung-quoc-co-qua-nhieu-no-tren-the-gioi-775-669417.htm
https://vietstock.vn/2019/04/tan-chu-tich-wb-canh-bao-trung-quoc-co-qua-nhieu-no-tren-the-gioi-775-669417.htm
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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) 

 


