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BẢNG CHỈ SỐ 

Chứng khoán (ngày 16/01) 

VN - Index  974,31  0,70% 

HNX - Index  104,32  1.09% 

D.JONES CK Mỹ 29,297.64  0.92% 

STOXX CK C.Âu 3,774.14  0.14% 

CSI 300 CK TQ 4,162.19  0.32% 

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 17/01) 

SJC Ng.đ/L 43.300  0,12% 

Quốc tế USD/Oz 1.552,10 - - 

Tỷ giá 

USD/VND BQ LNH 23.157  0.00% 

EUR/USD  1,1135  0,18% 

Dầu 

WTI USD/th 58,58  0.86% 

Dự báo cho năm 2020, các chuyên gia 

cho rằng LS HĐ ngắn hạn trung bình sẽ 

giảm, do áp lực TTTD không cao, thanh 

khoản hệ thống dồi dào. NIM sẽ cải thiện đối 

với các NH có hoạt động kinh doanh tài 

chính tiêu dùng do nhu cầu đã phục hồi từ 

năm 2019 và duy trì ổn định vào năm 2020. 

Dự báo thu nhập lãi ròng (NII) từ Top 11 NH 

sẽ tăng 21,4% vào năm 2019 và 16,4% vào 

năm 2020.   
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Ngành NH 2020: LS HĐ và LS 

cho vay sẽ biến động ra sao? 

 

Báo cáo cập nhật về ngành NH của CTCP Chứng khoán SSI (SSI 

Research) cho ước tính rằng LS HĐ ngắn hạn trung bình sẽ giảm trong 

năm 2020. Điều này là do đợt cắt giảm LS gần đây vào tháng 11, khi 

mức trần LS đã giảm từ 1% xuống còn 0,8%/ năm đối với tiền gửi không 

kì hạn và kì hạn dưới 1 tháng và từ 5,5% còn 5%/năm đối với kỳ hạn 1-

6 tháng. Cùng với đó, LS HĐ dài hạn tại các NH vốn cấp hai lớn sẽ giảm 

khoảng 50 - 100 điểm. Áp lực tăng tiền gửi có thể giảm bớt do triển vọng 

tăng trưởng TD thấp hơn vào năm 2020 và việc bổ sung tiền gửi dài hạn 

gần đây mà đã làm tăng LS HĐ vào tháng 11/2019.  

Ngoài ra, thanh khoản trên thị trường có thể dồi dào nhờ dòng vốn FDI, 

FII và kiều hối sẽ vẫn ổn định trong bối cảnh nới lỏng CSTT tiếp diễn 

trên nhiều quốc gia. Tuy nhiên, sẽ có một số ít các NH ngoại lệ tăng LS 

để cạnh tranh về mặt HĐ. Theo SSI Research, một số NH sẽ chịu áp lực 

HĐ thêm vốn dài hạn để giảm tỉ lệ này dưới ngưỡng 37% vào ngày 

1/10/2020 theo Thông tư 22, điều này chắc chắn sẽ làm tăng chi phí HĐ.  

Từ những dự báo về biến động LS trên, các chuyên gia của SSI cũng 

cho rằng tỉ lệ NIM sẽ có sự phân hoá giữa các NH. Cụ thể, NIM sẽ cải 

thiện đối với các NH có hoạt động kinh doanh tài chính tiêu dùng do nhu 

cầu đã phục hồi từ năm 2019 và duy trì ổn định vào năm 2020.  Báo cáo 

đưa ra ước tính thu nhập lãi ròng (NII) từ Top 11 NH sẽ tăng 21,4% vào 

năm 2019 và 16,4% vào năm 2020.  

Các dịch vụ bán lẻ bao gồm bancassurance và dịch vụ thanh toán sẽ 

tiếp tục phát triển vào năm 2020. Trong năm 2019, thị phần của kênh 

bancassurance ước tính tăng lên 16,5% trong quí IV/2019. Trong 9 tháng 

đầu năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 24,5% so sới cùng 

kì năm trước, đồng thời, kênh bancassurance đã đóng góp 15,8% tổng 

doanh thu phí bảo hiểm tại thị trường Việt Nam, tăng đáng kể so với 

khoảng 12% trong năm 2018. 

Thói quen giao dịch qua ATM 

của người dân thay đổi ấn tượng 

Tại hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai hoạt động năm 2020 của 

Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) hôm 15/1 vừa 

qua, ông Nguyễn Quang Hưng, tổng giám đốc Napas cho biết, trong 

Tài chính – Ngân hàng 
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năm 2019, Napas đã hoàn thành đã hoàn thành và vượt mức các chỉ 

tiêu. Cụ thể, hệ thống chuyển mạch Napas tăng trưởng 80,2% về tổng 

số lượng giao dịch và 170,6% về tổng giá trị giao dịch so với năm 2018 

- đây là những con số tăng trưởng ấn tượng.  

Cơ cấu giao dịch thông qua hệ thống Napas cũng có sự dịch chuyển từ 

chuyển mạch ATM (tỷ trọng giao dịch ATM năm 2018 chiếm 62%, năm 

2019 giảm còn 42%) sang chuyển mạch thanh toán liên NH (tỷ trọng 

giao dịch thanh toán liên NH năm 2018 từ 26%, năm 2019 tăng lên 48%). 

Xu hướng này thể hiện rõ sự chuyển dịch thói quen của khách hàng từ 

việc rút tiền qua ATM phục vụ cho việc chi tiêu hàng hàng ngày bằng 

tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh NH điện tử.  

Công ty đã thực hiện 3 lần giảm phí dịch vụ chuyển mạch cho các NH 

trong năm 2019 trong đó lần 1 vào ngày 1/3/2019, lần 2 vào ngày 

1/5/2019, lần 3 vào ngày 1/10/2019. Kể từ khi sáp nhập đến nay, Công 

ty đã triển khai 4 đợt giảm phí, theo đó: (i) miễn hoàn toàn phí dịch vụ 

đối với các giao dịch qua ATM cho Tổ chức thanh toán; (ii) miễn phí giao 

dịch phi tài chính trên ATM cho Tổ chức phát hành; (iii) giảm tới 70% phí 

dịch vụ rút tiền qua ATM cho Tổ chức phát hành và (iv) giảm tới 13.3% 

phí dịch vụ giao dịch chuyển khoản liên NH 24/7 cho Tổ chức phát hành. 

Năm 2019 công ty này còn triển khai chương trình khuyến mại giảm 50% 

phí dịch vụ đối với các giao dịch trên ATM và các giao dịch chuyển khoản 

liên NH 24/7 trong 3 tháng cuối năm 2019 cho tất cả các tổ chức thành 

viên, nhằm tiếp tục hỗ trợ các NH có thêm ngân sách thúc đẩy các 

chương trình ưu đãi, khuyến khích khách hàng thanh toán chi tiêu bằng 

thẻ nội địa, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu của Đề án phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 tại Việt Nam của Chính 

phủ. 

LS liên NH giảm sâu ở nhiều kỳ 

hạn 

 

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, tuần qua (6-10/1), NHNN không 

thực hiện hoạt động phát hành mới trên 2 kênh tín phiếu và OMO. Hiện 

tại cũng không có lượng OMO hay tín phiếu nào đang lưu hành. NHNN 

tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng vào thị trường khi thanh 

khoản hệ thống đang tương đối dư thừa, biểu hiện qua lãi suất liên ngân 

hàng giảm tương đối sâu. Đáng chú ý, LS liên NH trong tuần giảm mạnh 

ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, LS liên NH các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 

tuần giảm lần lượt 1%; 0,9% và 0,55% xuống mức 0,7%/năm; 1,3%/năm 
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và 2,3%/năm. BVSC cho rằng, nguồn cung ngoại tệ dồi dào nhờ dòng 

kiều hối và vốn FDI giải ngân giúp thanh khoản được cải thiện mạnh. 

Tuần qua, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 23.157 đồng/USD, 

trong khi đó tỷ giá tại NHTM tăng nhẹ 2 đồng lên mức 23.175 đồng/USD. 

Tỷ giá tiếp tục ổn định trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ dồi dào qua 

kênh kiều hối, FDI và FII. USD tăng giá so với với đa số các đồng tiền 

mạnh chỉ số DXY đóng cửa tuần ở mức 97,36 điểm, tăng 0,53% so với 

tuần trước đó. Cụ thể, USD tăng giá lần lượt 1,24%; 0,15%, 0,36%, 

1,07% và 0,38% so với JPY, GBP, EUR, SEK và CAD. Ngược lại, USD 

giảm giá nhẹ 0,03% so với CHF. Đồng USD tăng mạnh tuần qua, trong 

bối cảnh Mỹ và Trung Quốc sắp ký kết thỏa thuận thương mại. Bộ thương 

mại Trung Quốc xác nhận việc Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ tới 

Washington để ký kết thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ. 
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Fintech Việt Nam bùng nổ bất 

ngờ: Tổng vốn đầu tư tăng từ 0% 

lên 36% ASEAN chỉ sau 1 năm! 

 

Từ 2015, các startup về Fintech bắt đầu phát triển tại thị trường VN, dần 

trở thành tín hiệu tốt gây chú ý với cộng đồng, DN hoạt động trong lĩnh 

vực này, đặc biệt tại Hà Nội và Tp.HCM. Tuy nhiên, nếu sv quốc gia khác 

trong KV, con số này rất khiêm tốn. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 

2017-2018, Singapore có 490 fintechs, Malaysia có 196 và Indonesia là 

262. Với VN, Momo là 1 trong những fintech hiếm hoi có sự góp mặt 

startups tầm thế giới khi từng lọt Top 100 fintech thế giới và ứng dụng số 

1 thế giới về quản lý chi tiêu Money Lover. Một tín hiệu đáng mừng là 

trong 2019, lượng vốn đầu tư cho fintechs tại VN chiếm tới 36% sv cả 

ASEAN. Trong khi 2018, con số này chỉ #0% cho thấy sự bùng nổ fintech 

tại VN. Bên cạnh sự trỗi dậy của fintech, câu hỏi đặt ra là liệu tương lai 

các NH có bị đe dọa. Chuyên gia Hà Đăng Chính nhận định, hiện ngành 

NH đang đưa vào làn sóng thứ 3. Làn sóng phát triển thứ 2 cách đây vài 

năm là sự phát triển của NH điện tử. Hiện giới NH đang phải chuyển dịch 

sang phát triển NH số. "Ở đó các mảng tiêu dùng phục vụ cho khối khách 

hàng phải được hợp nhất, càng đa dạng hóa loại hình DV, càng tiện lợi 

cho người dùng thì đấy là điểm quan trọng. Muốn làm được như vậy thì 

phải dựa vào sự phát triển của các công nghệ như AI, Big Data, Machine 

Learning. Tất cả các hành vi của người tiêu dùng. Và lúc đấy tôi đưa ra 

được gói có tối ưu cao nhất kể cả các khách hàng có tổ chức". NH và 

fintech nên có sự hợp tác và 3 năm tới xu hướng này vẫn phát triển bền 

vững đứng ở góc độ pháp lý, công nghệ, hợp tác cùng phát triển. 
 

Xuất khẩu Trung Quốc hướng về 

ASEAN trong bối cảnh thương 

chiến, tác động đến Việt Nam 

mạnh nhất 

 

Theo Nikkei Asian Review, ASEAN đã nổi lên như 1 điểm đến XK quan 

trọng của TQ khi nước này đang chịu cuộc chiến thương mại với Mỹ. 

Trong 2019, XK của TQ sang Mỹ 12,5% và NK từ Mỹ 20,9%, sự sụt 

giảm lớn nhất kể từ 1984. Tuy nhiên, khi thuế quan tăng vọt làm ảnh 

hưởng nặng nề đến thương mại song phương với Mỹ, TQ rõ ràng đã có 

chiến lược thúc đẩy thương mại với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là 

các thành viên của ASEAN, để bù đắp vào khoảng trống do Mỹ để lại. 

XK TQ sang VN 16,7%, XK sang Philippines, Malaysia và Singapore 

16,3%, 14,9% và 11,6%. Dữ liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ 

cho thấy, XK máy chơi game TQ sang Mỹ trong 11th/2019 36%. Trong 

Kinh tế Việt Nam 
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khi đó, XK mặt hàng này của VN sang Mỹ đã tăng từ con số 0 trong 2018 

lên khoảng 200 triệu USD vào 2019. Dữ liệu riêng cho thấy, XK máy 

game từ TQ sang VN #80% trong khoảng thời gian từ tháng 8-11/2019. 

Thặng dư thương mại của TQ #20% trong 2019 lên 421,5 tỷ USD. Nhìn 

chung, nhu cầu đối với hàng XK chính của TQ như điện thoại di động và 

máy tính cá nhân tăng rất chậm. Các sản phẩm chịu mức thuế cao hơn 

của Mỹ, như đồ nội thất và dệt may, cũng bị sụt giảm. 
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Số phận kinh tế Eurozone trong 

bối cảnh những bất ổn rình rập 

 

Tăng trưởng Eurozone 2019 là mức tăng tồi tệ nhất kể từ suy thoái 

2013. Sau 2014 đạt 1,4%, KV đã trải qua 4 năm hồi phục (2015: 2,1% 

2016: 1,9%, 2017: 2,5% và 2018: 1,9%). Lời giải thích cho sự giảm tốc này 

là do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung diễn ra mạnh mẽ hơn dự kiến, 

khiến ngành công nghiệp Đức rơi vào suy thoái. Bên cạnh đó, những 

khó khăn nghiêm trọng của thị trường ô tô như khủng hoảng diesel hay 

sự chuyển đổi sang xe điện đã làm trầm trọng thêm vấn đề. Đức, 1 

trong những động lực tăng trưởng chính của Eurozone, đang dậm chân 

tại chỗ và cả KV bị ảnh hưởng. Sẽ không có sự cải thiện ngoạn mục 

nào cho 2020. Các nhà KT dự đoán GDP của Eurozone sẽ chỉ 1% 

trong năm nay (Vanguard, Oxford Economics), 0,9% (Nomura), hoặc thậm 

chí chỉ 0,5% (Capital Economics). "Tăng trưởng sẽ ổn định nhưng tương 

đối yếu". Sau 2019 yếu ớt, 2020 cũng được dự kiến là không thể khá 

hơn. Hai đòn bẩy chính mà các chính phủ có thể sử dụng là kích thích 

tiền tệ và kích thích tài khóa sẽ không có điều chỉnh nhiều trong 2020. 

Do đó, tăng trưởng KT Eurozone sẽ phụ thuộc vào các cú sốc bên 

ngoài. ECB phải tiếp tục CSTT đã vô cùng phù hợp và tình hình khó có 

thể tiến xa hơn. Không muốn hoặc bị bó buộc trong khuôn khổ các hành 

động về CSTT và ngân sách, số phận Eurozone sẽ phụ thuộc vào 

những cơn gió KT thổi tới từ bên ngoài “lục địa già”, trong đó tiến triển 

của cuộc chiến thương mại giữa TQ và Mỹ là ẩn số chính.  
 

Kinh tế Trung Quốc ước tính tăng 

hơn 6% trong năm 2019 

 

Phó Thủ tướng Lưu Hạc ngày 15/1 cho biết, GDP TQ trong 2019 ước 

tính đã tăng hơn 6% và dữ liệu trong tháng 1/2020 cho thấy triển vọng 

KT tốt hơn mong đợi. Phát biểu tại Washington sau khi ký thỏa thuận 

thương mại "Giai đoạn 1" với Mỹ, ông nhấn mạnh TQ sẽ tăng cường cải 

cách và cởi mở hơn với thế giới bên ngoài… Theo KQ thăm dò ý kiến 

các nhà KT do AFP (Pháp) thực hiện, KT TQ 2019 ước 6,1%, mức 

tăng thấp nhất trong 3 thập kỷ qua, do nhu cầu trong nước sụt giảm 

cũng như tác động từ cuộc chiến thương mại với Mỹ. Chỉ số này thấp 

hơn mức 6,6% của 2018, vốn là mức tăng thấp nhất kể từ 1990 nhưng 

vẫn trong biên độ mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% mà TQ đề ra. Ước tính 

KT TQ tăng trưởng 6% trong Q.IV, tương tự số liệu Q.III/2019.  

Kinh tế Quốc tế 
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Tài liệu tham khảo: 

Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/ 

https://hnx.vn/vi-vn/hnx.html 

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

https://goldprice.org/vi 

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

https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGia.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=2045785475492

8577&_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_4 
 

Tin Tài chính - NH https://vietnambiz.vn/nganh-ngan-hang-2020-lai-suat-huy-dong-va-lai-suat-cho-vay-se-bien-

dong-ra-sao-20200116160726805.htm 

http://cafef.vn/thoi-quen-giao-dich-qua-atm-cua-nguoi-dan-thay-doi-an-tuong-

20200116212236884.chn 

http://cafef.vn/lai-suat-lien-ngan-hang-giam-sau-o-nhieu-ky-han-20200115184048571.chn 
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Danh mục viết tắt 
 

B   K  

Ban lãnh đạo BLĐ  Khách hàng DN KHDN 

Bảo hiểm BH  Khách hàng cá nhân KHCN 

Bảo hiểm tiền gửi BHTG  Kinh tế KT 

Bảo hiểm y tế BHYT  Kinh tế xã hội KTXH 

Bảo hiểm thất nghiệp BHTN  Kinh tế vĩ mô KTVM 

Bảo hiểm xã hội BHXH  Kiểm soát rủi ro KSRR 

Bảo hiểm nhân thọ BHNT  Kết quả KQ 

BĐS BĐS  Khu vực KV 

Bình quân BQ  Khu công nghiệp KCN 

C     

Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD  L  

Chỉ số giá tiêu dùng CPI  LS LS 

Chính sách tiền tệ CSTT  Liên NH LNH 

Chính sách TD CSTD  Lợi nhuận trước thuế LNTT 

Chứng khoán/CTCK CK/CTCK  Lợi nhuận sau thuế LNST 

Công nghệ thông tin CNTT    

Công ty cổ phần CTCP  M  

Cổ phần hóa CPH  Mua bán, sáp nhập  M&A 

Cơ sở hạ tầng CSHT    

Cơ quan/Cơ quan quản lý CQ/CQQL  N  

Cơ quan Nhà nước CQNN  Nhà đầu tư NĐT 

D   Nhà đầu tư nước ngoài NĐTNN 

Dịch vụ DV  NH NH 

DN DN  NH liên doanh NHLD 

DN nhà nước DNNN  NH Nhà nước NHNN 

DN tư nhân DNTN  NH quốc doanh NHQD 

DN vừa và nhỏ DNVVN  NH thương mại cổ phần NHTMCP 

DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI  NH thương mại Nhà nước NHTM NN 

Dự trữ bắt buộc DTBB  NH nước ngoài NHNNg 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI  NH trung ương NHTW 

Đầu tư gián tiếp FII  NH chính sách xã hội NHCSXH 

Định chế tài chính ĐCTC  Ngân sách nhà nước NSNN 

G   Ngân sách địa phương NSĐP 

Giấy chứng nhận GCN  Nhập khẩu NK 

Giá trị gia tăng GTGT  Nợ xấu NX 

Giám đốc GĐ  Nợ quá hạn NQH 

H     

Hợp tác xã HTX    
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P   V  

Phòng giao dịch PGD  Vốn điều lệ VĐL 

Phó Giám đốc PGĐ  Vốn tự có VTC 

   Vốn chủ sở hữu VCSH 

Q   Văn bản pháp luật VBPL 

Quản lý rủi ro QLRR    

Quỹ TD nhân dân QTDND  X  

   Xã hội XH 

S   Xuất khẩu XK 

SX SX  Xuất nhập khẩu XNK 

SX kinh doanh SXKD  Xây dựng XD 

So với SV  Xây dựng cơ bản XDCB 

     

T   Quốc gia/Tổ chức  

Tài chính - NH TC-NH  Việt Nam VN 

Tài sản bảo đảm TSBĐ  Kho bạc Nhà nước KBNN 

TTTD TTTD  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  HNX 

Thanh toán quốc tế TTQT  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE 

Thanh toán nội địa TTNĐ  Tổng cục thống kê GSO (TCTK) 

TTCK TTCK  Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT 

Thị trường mở OMO  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN 

Thu nhập cá nhân TNCN  Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VERP 

Thu nhập DN TNDN  Cục dự trữ liên bang Mỹ FED 

TCTD TCTD  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 

Tổng giám đốc TGĐ  Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE 

Tổng tài sản TTS  Liên minh châu Âu EU 

Tổng sản phẩm quốc nội GDP  NH Thế giới (World Bank) WB 

TP Chính phủ TPCP  NH Phát triển châu Á ADB 

TP DN TPDN  NH trung ương châu Âu ECB 

   NH trung ương Trung Quốc PBOC 

   NH trung ương Nhật Bản BOJ 

   NH TTQT  BIS 

   Tổ chức thương mại thế giới WTO 

   Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD 

   Trung Quốc TQ 

   Quỹ Tiền tệ Quốc tế  IMF 

 


