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BẢNG CHỈ SỐ 

Chứng khoán (ngày 15/5) 

VN - Index  975,64  1,07% 

HNX - Index  106,43  0,70% 

D,JONES CK Mỹ 25,648,02    0,45%   

STOXX CK C,Âu 3,385,78    0,64%   

CSI 300 CK TQ 3,727,09    2,25%   

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 16/5) 

SJC Ng,đ/L 36.510  0,08%   

Quốc tế USD/Oz 1.294,70 - 0,00%   

Tỷ giá 

USD/VND BQ LNH 23.056  0,03%   

EUR/USD  1.1206  0,03%   

Dầu 

WTI USD/th 62,40  1,93%   

6 

Ngân hàng Nhà nước công bố báo cáo tóm 

tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, 

tài trợ khủng bố tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 

2017. Theo đó, nguy cơ các lĩnh vực trong nền 

kinh tế bị lạm dụng vào rửa tiền nằm ở mức 

trung bình. Về các lĩnh vực cụ thể, nguy cơ 

rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các 

lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, riêng 

kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được 

đánh giá ở mức cao. Trong khi đó, nguy cơ 

rửa tiền ở lĩnh vực chứng khoán, kiều hối, 

casino/sòng bạc ở mức trung bình; các lĩnh 

vực kiểm toán, kế toán, luật sư, công chứng 

được đánh giá nguy cơ rửa tiền ở mức thấp… 

 

 

 

 

 

 

 

Tin nổi bật 
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nợ xấu trong 2019 

 Kinh tế Việt Nam: Sức đề kháng kém 

 Trung Quốc: Nhiều dấu hiệu tăng trưởng 
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Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân 

hàng, bất động sản Việt Nam ở 

mức cao 

 

 

Theo BC tóm tắt KQ đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng 

bố tại VN 2012-2017 của NHNN, sau khi xem xét xu hướng và kỹ thuật 

rửa tiền, tiền và tài sản do phạm tội tạo ra và nguy cơ các lĩnh vực trong 

nền KT bị lạm dụng vào rửa tiền, đã đưa ra kết luận nguy cơ rửa tiền 

mức trung bình. Sau khi xem xét mức độ dễ tổn thương quốc gia và 

mức độ dễ tổn thương về rửa tiền của các ngành, lĩnh vực đã đưa ra kết 

luận mức độ dễ tổn thương về rửa tiền là trung bình cao. Căn cứ vào 

biểu đồ đánh giá rủi ro quốc gia, trên cơ sở đó đã đưa ra kết luận rủi ro 

rửa tiền quốc gia VN là trung bình cao… Về các lĩnh vực cụ thể, nguy 

cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong lĩnh vực NH và BĐS, riêng 

kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao. Trong 

khi đó, nguy cơ rửa tiền ở lĩnh vực CK, kiều hối, casino/sòng bạc ở mức 

trung bình; các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, luật sư, công chứng được 

đánh giá nguy cơ rửa tiền ở mức thấp… Về lĩnh vực NH, với đánh giá 

nguy cơ rửa tiền ở mức cao, lĩnh vực này chiếm #90% tổng số BC giao 

dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền, cao hơn các 

lĩnh vực khác. Với BĐS, là lĩnh vực thu hút được nhiều nguồn tiền đầu 

tư có giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng BĐS có thể 

thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn 

giao dịch BĐS nên rất khó cho các CQ chức năng kiểm tra, xác định 

nguồn gốc của tiền. Ngoài ra, đối với các vụ đại án về tham ô thời gian 

qua cũng như vụ đánh bạc ngàn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, 

trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản 

là các BĐS. Đối với lĩnh vực CK, trong giai đoạn 2012-9/2017, không có 

vụ rửa tiền nào bị điều tra, truy tố, xét xử liên quan đến lĩnh vực CK. 
 

Xử lý nợ xấu và mối lo sở hữu 

chéo, cổ tức 

Ông Nguyễn Xuân Thành, Trường Fulbright nhận định, để có khung 

pháp lý hữu hiệu hơn, Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý NX của TCTD đã 

được Quốc hội thông qua. Yếu tố tích cực nhất của Nghị quyết là gia 

tăng quyền cho NH trong việc tổ chức mua bán, xử lý NX và tăng quyền 

thu giữ TSĐB. Ở Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống NH cho biết, 

KQ cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý NX là sự ổn định, an toàn của hệ 

Tài chính – Ngân hàng 
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thống được giữ vững, thể hiện trên nhiều mặt. “Tình trạng sở hữu chéo, 

đầu tư chéo trong hệ thống các TCTD đã được xử lý 1 bước quan trọng, 

tình trạng cổ đông/nhóm cổ đông lớn thao túng, chi phối NH về cơ bản 

được kiểm soát”… Trong nhiều trường hợp, cổ đông lớn của TCTD và 

chủ của tổ chức mua bán NX là 1 hoặc có quan hệ sở hữu mật thiết. 

Đây là yếu tố then chốt để giao dịch mua nợ và xử lý TSĐB diễn ra dễ 

dàng và giúp thâu tóm BĐS. Vì vậy, những vướng mắc giữa NQ 42 và 

Luật KD BĐS cần được khắc phục để sau khi TSĐB là BĐS được thu 

hồi và chuyển nhượng cho chủ mới có thể được tiếp tục triển khai đầu 

tư nhanh chóng. Theo trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống NH, trong 

2019, các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cần được tập trung triển khai 

như tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chính sách quản lý, hoạt 

động thanh tra, giám sát, các quy định an toàn hoạt động NH, quy định 

về quản trị, điều hành, quy định về QLRR của TCTD… theo hướng chặt 

chẽ, an toàn hơn và phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Chỉ 

đạo TCTD có vi phạm về sở hữu chéo, sở hữu cổ phần vượt quy định 

thực hiện rà soát, XD kế hoạch, lộ trình và triển khai giải pháp xử lý dứt 

điểm vi phạm; Tập trung chỉ đạo TCTD rà soát việc phân loại nợ, trích 

lập DPRR đầy đủ theo quy định; có các giải pháp ngăn chặn NX phát 

sinh; TCTD và VAMC tăng cường, đẩy nhanh tiến độ xử lý NX, triển 

khai quyết liệt, toàn diện các biện pháp quy định tại NQ 42 nhằm đưa 

tỷ lệ NX nội bảng, tỷ lệ NX và các khoản tiềm ẩn NX về mức an toàn. 

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong áp dụng biện pháp xử lý NX theo NQ 42. 
 

Tín dụng tăng trưởng thấp: “Tín 

hiệu tốt của nền kinh tế” 

 

 

Tính đến 17/4/2019, tín dụng 3,23% sv đầu năm, thấp hơn nhiều sv 

mức tăng cùng kỳ 2018 (5%), 2017 (5,2%), và 2016 (4,2%), trở thành mức 

TTTD thấp nhất trong 4 năm trở lại đây (cho dù kỳ thống kê có lệch vài 

ngày). Nếu sv con số TTTD 3,19% trong Q.I được NHNN công bố mới 

đây, có thể thấy, các tuần sau đó, TTTD đã diễn ra khá "ì ạch".  Mặc dù 

tín dụng tăng thấp nhưng TS.Cấn Văn Lực cho biết, ông không quá bất 

ngờ với con số này bởi mục tiêu kiểm soát TTTD đã được NHNN đưa 

ra từ đầu năm để hướng tới mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định KTVM. 

"Do đó, theo tôi, đây là tín hiệu tốt cho nền KT"… Theo Vụ Tín dụng 

các ngành KT NHNN, 3th đầu năm 2019, mặc dù dư nợ tín dụng nền KT 

chỉ #3,19% sv cuối năm 2018 nhưng nguồn vốn tín dụng vẫn "chảy" 

mạnh vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ như công 
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nghiệp hỗ trợ 3,63%, tín dụng đối với DN ứng dụng công nghệ cao 

7,25%, tín dụng đối với lĩnh vực XK 3,5%, tín dụng đối với lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn 4,8%. Điều này cho thấy, tín dụng NH vẫn 

tiếp tục dịch chuyển vào các lĩnh vực SXKD là động lực của tăng trưởng 

KT. Trong khi đó, theo Trưởng ban Ban Nghiên cứu Tổng hợp, Viện 

Nghiên cứu quản lý KTTW, diễn biến tín dụng gần đây là bức tranh phản 

chiếu những động thái của NHNN trong việc tiếp tục kiểm soát tín dụng 

cho các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, tập trung tín dụng cho SX; chủ 

trương của ngành NH v/v đẩy lùi tín dụng đen; và đặc biệt là lộ trình cắt 

giảm tín dụng ngoại tệ để chống đô la hóa trong 2019. Mặc dù, NHNN 

đã giao chỉ tiêu TTTD 2019 cho các NH nhưng khá nhiều NH đang kỳ 

vọng sẽ được nới room tăng trưởng. Có nhiều NH "đánh tiếng" v/v được 

nới room với NHNN nhưng tình hình rất "khó nói" cho dù NHNN có chủ 

trương ưu tiên chỉ tiêu cao hơn đối với NH thực hiện trước thời hạn các 

quy định về tỷ lệ an toàn vốn tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016. Vì thông điệp về mục tiêu tăng trưởng 14% được NHNN 

lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hơn nữa, quy mô tín dụng đã trên 130% GDP 

và kế hoạch tăng trưởng 14% là phù hợp với bối cảnh hiện nay. 
 

VAMC lên kế hoạch thu hồi 

50.000 tỷ đồng nợ xấu trong 2019 

 

VAMC vừa công bố KHKD 2019 với mục tiêu thu hồi 50.000 tỷ đồng 

NX, phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) và mua 4.500 

tỷ đồng NX theo giá thị trường. Để đảm bảo đủ nguồn vốn nhằm đẩy 

mạnh hoạt động mua nợ theo giá trị thị trường, VAMC đề nghị cấp đủ 

VĐL 5.000 tỷ đồng (3.000 tỷ đồng) và làm việc với các Bộ, ngành liên 

quan để hoàn thiện pháp lý; phối hợp chặt chẽ với TCTD trong mua nợ 

bằng TPĐB; đẩy mạnh mua nợ theo giá trị thị trường và xử lý các khoản 

NX đã mua… Trong 2018, VAMC đã mua 761 khoản nợ của 13 TCTD 

bằng TPĐB với tổng dư nợ gốc nội bảng là 30.917 tỷ đồng, giá mua nợ 

là 29.812 tỷ đồng, đạt 93,2% khối lượng TPĐB theo phương án KD 

2018. LK từ khi thành lập đến hết 2018, VAMC đã mua NX bằng TPĐB 

với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỷ đồng, giá mua nợ là 307.567 

tỷ đồng. Trong đó, mua được 40 khoản nợ với giá mua đạt gần 2.819 tỷ 

đồng, hoàn thành 80,5% kế hoạch được NHNN phê duyệt; thu hồi được 

37.512 tỷ đồng NX trong 2018, đưa mức thu hồi LK từ 2013 lên mức 

119.000 tỷ đồng; Thu về 10.925 tỷ đồng từ hoạt động bán nợ; 5.200 tỷ 

đồng từ bán TSĐB và cơ cấu lại các khoản nợ có giá trị 1.156 tỷ đồng. 
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Hội nghị TW 10 bàn nhiều nội 

dung quan trọng của Đảng và đất 

nước 

 

Chương trình làm việc cả nhiệm kỳ khóa XII, ngày 16-18/5, BCH TW 

Đảng họp, thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và 

đất nước: (i) Đề cương BC chính trị và Đề cương BC 10 năm thực hiện 

Cương lĩnh 2011. Sau quá trình bs, chỉnh sửa và hoàn thiện, các dự 

thảo BC này sẽ trình Đại hội đại biểu (ĐHĐB) toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng được tổ chức vào đầu năm 2021; (ii) Đề cương BC tổng kết thực 

hiện Chiến lược phát triển (CLPT) KTXH 10 năm 2011-2020, XD CLPT 

KTXH 10 năm 2021-2030 và BC tình hình KTXH 5 năm 2016-2020, Kế 

hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025. Những dự thảo văn kiện này, 

khi hoàn thành sẽ trình Đại hội XIII của Đảng; (iii) Đề cương BC tổng 

kết công tác XD Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; (iv) Tổng kết việc thực 

hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ 

các cấp, tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Chỉ 

thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới ĐHĐB 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Tại Hội nghị X lần này, BCH TW cũng 

nghe BC các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải 

quyết từ sau Hội nghị TW IX đến nay; nghe BC công tác kiểm tra, giám 

sát và kỷ luật của Đảng 2018 và những tháng đầu năm 2019. 
 

Việt Nam chi cho khoa học công 

nghệ 0,44% GDP 

 

Theo Thủ tướng, KV Nhà nước và tư nhân chi cho khoa học và công 

nghệ (KH&CN) chỉ #0,44% GDP, khá thấp sv mức BQ 2,23% của thế 

giới. Nếu không đầu tư cho KH&CN, VN sẽ mắc kẹt trong bẫy thu nhập 

trung bình, giá trị thấp. Nhà nước và KV tư nhân cần chú trọng đầu tư 

cho KH&CN hơn nữa. VN đã thành công trong tiếp cận kiến thức 

KH&CN của thế giới và hòa nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo 

điều kiện cho trao đổi tri thức hiệu quả... Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ 

KH&CN sớm hoàn thiện "Chỉ thị thúc đẩy, hấp thụ phát triển KH&CN và 

hoạt động đổi mới sáng tạo, gồm quỹ phát triển KH&CN của DN" và đệ 

trình các chính sách cụ thể; Phối hợp với các bộ ngành để phát huy vai 

trò của trường đại học, viện nghiên cứu trong tăng cường nền tảng vốn 

con người cho đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, là đào tạo phải gắn liền hoạt 

động nghiên cứu ứng dụng với nhu cầu DN, nhu cầu của nền KT. 
 

Kinh tế Việt Nam 



                                    

 

6 
 

 
 

Kinh tế Việt Nam: Sức đề kháng 

kém 

 

Tại Hội nghị “Ổn định KT và cạnh tranh DN” tổ chức ngày 15/5, các 

chuyên gia cho rằng “bất định” là từ khóa chung của nền KT thế giới 

hiện nay, không thể nào định đoán được tương lai như thế nào, đặc biệt 

là trước diễn biến rất căng thẳng, phức tạp của cuộc chiến thương mại 

Mỹ-Trung cùng những bất đồng chính trị giữa các phe phái trên thế giới 

đang tác động tới mọi mặt của đời sống XH… Theo TS.Cấn Văn Lực: 

“Trong bối cảnh KT thế giới có nhiều biến động, những điểm tích cực 

đáng ghi nhận là KT VN vẫn đạt được KQ tăng trưởng tích cực với mức 

tăng trưởng BQ 6,53%/năm; năm 2019-2020, tăng trưởng KT VN được 

dự báo ở mức 6,6-6,8%. Đồng thời, ổn định vĩ mô ngày càng được củng 

cố, thu nhập BQ đầu người có xu hướng #6%/năm trong 8 năm qua. 

Tuy nhiên, nội tại KT VN còn nhiều thách thức, tồn tại, làm gia tăng khả 

năng dễ bị tổn thương của nền KT”. Với “sức đề kháng” được cho là dễ 

bị tổn thương vì thực lực của DN trong nước thực tế là yếu, có tới 95% 

DN là nhỏ và siêu nhỏ không có khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng 

giá trị toàn cầu, nền tảng công nghệ 4.0 chưa cho thấy dấu hiệu của 

công nghiệp hóa… nên nền KT VN, dù đạt được những thành tựu đáng 

kể trong thời gian qua nhưng chắc chắn sẽ chịu tác động từ những biến 

động của KT thế giới. NSLĐ của VN đang thuộc nhóm thấp nhất KV, 

chỉ cao hơn Bangladesh, Campuchia, Myanmar. Hiệu quả và năng lực 

cạnh tranh của nền KT và DN vẫn ở mức thấp sv KV và thế giới. Năng 

lực cạnh tranh có tiến bộ trong 5 năm qua nhưng chỉ là tiến bộ về các 

trụ cột cơ bản, có tính quy mô như quy mô thị trường (mức BQ nằm 

trong top 23% các nền KT có xếp hạng cao nhất), hiệu quả thị trường 

lao động..., trong khi các trụ cột thuộc nhóm gia tăng hiệu suất như mức 

độ tinh thông trong hoạt động KD, hiệu quả thị trường hàng hóa…, ít có 

sự cải thiện, thậm chí giảm sút. Tái cơ cấu nền KT còn chậm và chưa 

có nhiều chuyển biến tích cực, XK chủ yếu phụ thuộc vào khối DN FDI… 

Nhưng nội tại đáng nói nhất trong nền KT là tiềm ẩn rủi ro đối với một 

số cán cân vĩ mô vì khả năng chống chịu các cú sốc bên ngoài của nền 

KT còn thấp, như nợ công, nợ nước ngoài còn ở mức cao và luôn có 

nguy cơ chạm trần giới hạn của Quốc hội. 
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Chuyên gia: Kinh tế Mỹ sẽ tăng 

trưởng âm nếu không vay nợ 

 

 

Theo CEO DoubleLine Capital, tăng trưởng KT Mỹ dường như chủ yếu 

dựa vào nợ chính phủ, nợ DN, nợ thế chấp và nền KT này sẽ suy giảm 

nếu không có thêm hàng ngàn tỷ USD nợ. Tăng trưởng GDP danh nghĩa 

trong 5 năm qua sẽ âm nếu nợ công không tăng. Nếu Bộ Tài chính tránh 

gia tăng nợ công thì tăng trưởng GDP danh nghĩa có thể bị âm trong 3 

trên 5 năm gần đây. GDP danh nghĩa 4,3% nhưng tổng nợ công 

4,7% trong 5 năm qua. Giữa bối cảnh nợ hiện tại và thị trường tài 

chính luôn “khát” các gói kích thích của FED và đây là "thời điểm rất, rất 

nguy hiểm" cho cuộc suy thoái tiếp theo của Mỹ. Dù KT Mỹ sẽ không 

sớm rơi vào suy thoái nhưng đã xuất hiện một số điểm yếu. Chỉ số thay 

đổi số liệu KT đô thị hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2008. 

Trong khi đó, thị trường cổ phiếu và trái phiếu đang hướng tới môi trường 

đầy biến động, tạo điều kiện cho vàng hưởng lợi. Dự báo giá vàng đang 

hướng tới mốc 1.300 USD/ ounce. 
 

Trung Quốc: Nhiều dấu hiệu tăng 

trưởng kinh tế yếu 

 

KT TQ vừa đón nhận những dấu hiệu tăng trưởng yếu trong tháng 4, 

với doanh số bán lẻ tăng trưởng ở mức thấp nhất 16 năm. Điều này có 

thể thôi thúc TQ đưa ra các biện pháp để thúc đẩy nhu cầu nội địa, trong 

lúc chiến thương mại với Mỹ leo thang. Tổng doanh số bán lẻ tháng 4 

7,2% sv cùng kỳ 2018, sv mức 8,7% trong tháng 3 và là mức tăng 

thấp nhất kể từ 2003. Tăng trưởng sản lượng công nghiệp giảm xuống 

mức 5,4% trong tháng 4, sv mức 8,5% của tháng 3. Trong khi đó, đầu 

tư vào TSCĐ tăng chậm lại mức 6,1% trong 4th đầu năm nay. Các nhà 

phân tích cho rằng với các số liệu trên, TQ có thể sẽ thực hiện một đợt 

kích thích tăng trưởng mới, khi nước này đang rút lại các biện pháp hỗ 

trợ trong những tuần gần đây, trong bối cảnh nền KT có một số dấu hiệu 

phục hồi. TQ đã thực hiện việc cắt giảm thuế và các biện pháp khác 

trong 2019 để thúc đẩy tăng trưởng cũng như hạn chế các tác động bất 

lợi từ cuộc chiến thương mại với Mỹ, khi số hàng hóa trị giá hàng trăm 

tỷ USD bị Mỹ áp thuế NK cao hơn. Chính phủ TQ đã hạ dự báo tăng 

trưởng KT 2019 xuống 6-6,5%. Nền KT này tăng trưởng 6,4% trong 

Q.I/2019, sau khi giảm tốc liên tục trong các quý của 2018. 
 

Kinh tế Quốc tế 
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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://vietstock.vn/2019/05/tin-dung-tang-truong-thap-tin-hieu-tot-cua-nen-kinh-te-757-

679138.htm 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/xu-ly-no-xau-va-moi-lo-so-huu-cheo-co-tuc-265870.html 

http://cafef.vn/nguy-co-rua-tien-linh-vuc-ngan-hang-bat-dong-san-viet-nam-o-muc-cao-

20190516080306555.chn 

http://ndh.vn/vamc-len-ke-hoach-thu-hoi-50-000-ty-dong-no-xau-trong-nam-2019-

20190515071459649p149c165.news 
 

Tin KT vĩ mô https://vietnambiz.vn/hoi-nghi-tu-10-ban-nhieu-noi-dung-quan-trong-cua-dang-va-dat-nuoc-

20190516064117127.htm 

https://vietnambiz.vn/kinh-te-viet-nam-suc-de-khang-kem-20190515200413778.htm 
 

Tin KT Quốc tế https://vietnambiz.vn/chuyen-gia-kinh-te-my-se-tang-truong-am-neu-khong-vay-no-

2019051520234595.htm 

https://vietnambiz.vn/trung-quoc-nhieu-dau-hieu-tang-truong-kinh-te-yeu-2019051606565222.htm 
 

  

https://vietnambiz.vn/trung-quoc-nhieu-dau-hieu-tang-truong-kinh-te-yeu-2019051606565222.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) 

 


