
1 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG CHỈ SỐ 

Chứng khoán (ngày 14/02) 

VN - Index  937,45  0,08% 

HNX - Index  109,74  1,43% 

D.JONES CK Mỹ 29.398,08  0,09% 

STOXX CK C.Âu 3.840,97  0,15% 

CSI 300 CK TQ 3.987,73  0,70% 

Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 15/02) 

SJC Ng.đ/L 44.400  0,11% 

Quốc tế USD/Oz 1.582,70  0,48% 

Tỷ giá 

USD/VND BQ LNH 23.218  0,01% 

EUR/USD  1,0836  0,01% 

Dầu 

WTI USD/th 52,07  1,19% 

Theo thống kê có 201.000 tỷ đồng là tổng 

lợi nhuận sau thuế trong năm 2019 của 898 

doanh nghiệp trên ba sàn HOSE, HNX và 

UPCoM. Mặc dù, chưa bao gồm nhóm ngân 

hàng, chứng khoán và bảo hiểm, nhưng mức 

lợi nhuận này vẫn tăng 13% so với năm 2018. 

Phía sau sự tăng trưởng hai con số của thị 

trường chung, hiệu quả giữa các ngành và các 

doanh nghiệp có sự phân hóa lớn với không ít 

doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sụt giảm 

mạnh, thậm chí thua lỗ. 
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Doanh nghiệp bất động sản tiếp 

tục dẫn đầu "cuộc chơi" trái phiếu 

doanh nghiệp, ngân hàng dè dặt  

 

Theo SSI Research, tổng lượng phát hành TPDN trong tháng 1 là 13.374 

tỷ đồng trong đó nhóm các DN BĐS phát hành 7.364 tỷ đồng, #55% tổng 

lượng phát hành. LS phát hành BQ toàn thị trường là 10,03%/năm và kỳ 

hạn BQ là 4,98 năm. Là 1 chủ thể phát hành trái phiếu khá tích cực trong 

2019 nhưng tháng 1/2020 các NH lại khá dè dặt khi lượng trái phiếu phát 

hành chỉ chiếm 2,1% trong tổng khối lượng TPDN phát hành, các ĐCTC 

cũng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 1,8%. Về phía bên mua, NĐT cá nhân mua 

2.354 tỷ đồng trái phiếu trong đó ngoại từ 240 tỷ trái phiếu của MBS, 255 

tỷ đồng trái phiếu của TPB, phần còn lại là mua trái phiếu DN BĐS. 

NHTM và CTCK mua 2.733 tỷ đồng TPDN gồm: VPB mua toàn bộ 1.598 

tỷ đồng trái phiếu của CTCP City Garden và 125 tỷ đồng trái phiếu của 

CTCP TM-DL-ĐT Cù Lao Chàm; Techcombank và TCBS mua 950 tỷ trái 

phiếu Vinfast; MB mua 60 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Phú Tài. Tổ chức 

nước ngoài mua 98,2 tỷ đồng, còn lại ghi chung là tổ chức trong nước. 
 

Lợi nhuận 898 doanh nghiệp trên 

sàn tăng 13%: Nhóm thực lãi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo dữ liệu của Vietstock cập nhật đến 31/1/2020, 201.000 tỷ đồng là 

tổng LNST trong 2019 của 898 DN trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM. 

Dù chưa gồm nhóm NH, CK và bảo hiểm nhưng mức LN này vẫn 13% 

sv 2018. Phía sau sự tăng trưởng 2 con số của thị trường chung, hiệu 

quả giữa các ngành và DN có sự phân hóa lớn với không ít DN ghi nhận 

LN sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ. Thống kê BCTC chưa kiểm toán 

của 18 NH trên sàn cho thấy, tổng LNST 2019 đạt hơn 110.000 tỷ đồng, 

29% sv 2018 với 16/18 NH báo LN tăng trưởng, gồm toàn bộ 13 NHNY. 

Trong khi nhóm NH duy trì tăng trưởng LN cao trong năm qua, thì tại 2 

nhóm DV tài chính khác là bảo hiểm và CK, tình hình không mấy khả 

quan. Khối ngành CK phản ánh bức tranh KD khó khăn khi VN-Index 

#8% nhưng có tới 2/3 số cổ phiếu niêm yết suy giảm thị giá. 2019 có 

thể xem là “năm hạn” đối với nhiều DN trong các khối ngành SX, nguyên 

vật liệu khi LN suy giảm đáng kể sv năm trước, thậm chí lâm vào thua lỗ. 

Trong nhóm vật liệu như tôn, thép hay ngành XD, khó khăn 1 mặt đến từ 

việc các dự án BĐS để ở gặp khó khăn trong triển khai, nhiều dự án bị 

trễ tiến độ pháp lý, khó khăn về nguồn vốn ảnh hưởng tăng trưởng doanh 

Tài chính – Ngân hàng 
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thu, mặt khác là xu hướng giá nguyên vật liệu đầu vào diễn biến bất lợi… 

đã ảnh hưởng đến LN. Bên cạnh NH, nhóm ngành bán lẻ nhìn chung 

cũng là điểm sáng trong bức tranh KD 2019 với sự tăng trưởng tốt của 

những đại diện đầu ngành bán lẻ. Trong nhóm bất động sản, 1 loạt DN 

BĐS KCN cùng ghi nhận sự bứt phá về LN. Sóng cổ phiếu BĐS KCN 

cũng là một trong những sóng ngành có tỷ suất sinh lợi cao nhất trong 

9th đầu năm 2019. Mặc dù, về tổng thể, LN của các DN trên sàn CK vẫn 

tăng trưởng trong 2019 nhưng có thể thấy, đà tăng trưởng đã chậm lại ở 

phần lớn các ngành, lĩnh vực với sự phân hóa ngày càng rõ nét, nhất là 

tại nhóm DN SX. Bước sang những tháng đầu năm 2020, việc dịch cúm 

lan rộng tại TQ, 1 trong những đối tác thương mại lớn nhất của VN hiện 

nay khiến chuỗi giá trị SX, thương mại, DV tại nhiều DN bị ảnh hưởng. 

Trước thực tế này, làm thế nào để khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì 

tăng trưởng LN hay phục hồi tăng trưởng là bài toán không dễ tìm ra lời 

giải cho ban lãnh đạo DN trong 2020, khi mùa ĐHCĐ đang đến gần. 
 

Hơn 4.000 nhân viên ngân hàng 

nghỉ việc năm qua 
Số lượng nhân viên NH (tính riêng NH mẹ) 

Ngân hàng 
Số cuối 

năm 2018 
Số cuối 

năm 2019 
Tăng/giảm 

VIB  5.198 6.944 1.746 

Vietcombank 16.712 18.408 1.696 

Techcombank 9.210 10.539 1329 

TPBank 4.985 6.200 1.215 

LienVietPosBank 8.105 9.184 1.079 

MBBank 8.897 9.783 886 

Sacombank 17.680 18.108 428 

HDBank 6.069 6.478 409 

VietBank 1.905 2.285 380 

SeABank  3.648 4.011 363 

BIDV 23.382 23.716 334 

MSB  4.462 4.782 320 

Kienlongbank 2.786 2.997 211 

Eximbank 6.088 6.291 203 

BacABank 1.997 2.149 152 

Saigonbank 1.375 1.366 -9 

SHB 5.506 5.444 -62 

ACB 11.008 10.794 -214 

Vietinbank 22.618 22.331 -287 

NCB 2.000 1.701 -299 

OCB 7.388 5.961 -1.427 

VPBank 11.466 9.436 -2030 
 

Theo BCTC 2019 của 22 NHTM đã công bố, có 15 NH đã tuyển thêm 

#11.000 nhân viên, trong khi 7 NH khác (Vietinbank, VPBank, ACB, SHB, 

OCB, NCB, Saigonbank) cắt 4.000 người. VPBank và OCB có số nhân 

viên giảm mạnh nhất, #1/5 lượng nhân viên tại NH mẹ. Đại diện VPBank 

lý giải nguyên nhân khiến nhân sự NH mẹ giảm mạnh do NH tập trung 

phát triển mảng ebank và thực hiện kế hoạch sắp xếp lại nhân sự tại 1  

số bộ phận trọng điểm. Ngược lại, 15 NH khác đã #11.000 nhân viên 

năm qua. Trong đó, VIB có tỷ lệ tăng cao nhất với hơn 1.700 nhân sự 

mới, 34%. Hiện số lượng nhân viên công tác tại NH này là gần 7.000 

người. Số lượng nhân viên tăng cao năm qua là TPBank với hơn 1.200 

người (24%). Mặc dù, là 1 trong những NH đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ vào hoạt động nhưng NH này vẫn liên tục gia tăng số nhân sự công 

tác tại NH mẹ những năm gần đây. Lãnh đạo 1 NH lớn tại Hà Nội cho 

biết, với những biến động nhỏ, tăng giảm vài chục nhân viên tại 1 NH chỉ 

mang tính nhất thời. Tuy nhiên, những biến động hàng ngàn nhân sự thì 

có thể là chiến lược của NH đó. Tỷ lệ nhảy việc của nhân viên ngành NH 

tương đối cao. Tuy nhiên, khi nhân viên NH A nghỉ việc sẽ chuyển sang 

công tác tại NH B hoặc C trong hệ thống chứ không phải nghỉ hẳn. 
 

  

https://finance.vietstock.vn/VIB-ngan-hang-tmcp-quoc-te-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SeABank-ngan-hang-tmcp-dong-nam-a.htm
https://finance.vietstock.vn/MSB-ngan-hang-tmcp-hang-hai-viet-nam.htm
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Chính phủ lưu ý đẩy nhanh giải 

ngân vốn đầu tư công từ đầu năm 

 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 1. Bên cạnh việc thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành là vừa 

thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa tiếp 

tục kiên định mục tiêu ổn định KTVM, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt 

được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu KTXH đề ra. Chính phủ y/c bộ 

trưởng, thủ trưởng CQ ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW khẩn trương phân bổ, giao chi 

tiết kế hoạch vốn đầu tư công 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải 

ngân nguồn vốn đầu tư công 2020 ngay từ đầu năm. Trong đó, Chính 

phủ lưu ý, chú trọng nhất là các công trình hạ tầng bị thiệt hại do thiên 

tai, các dự án lớn, dự án quan trọng,.. dự án sử dụng ODA và vay ưu đãi 

nước ngoài, bảo đảm thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn còn lại của 

2019 và nguồn vốn được giao 2020; đẩy mạnh triển khai việc đấu thầu 

qua mạng. Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 2020 

của các bộ, ngành, địa phương đến hết tháng 01/2020 đạt 4.448,622 tỷ 

đồng, hoàn thành 0,95% kế hoạch. Trong đó, vốn trong nước đạt 

4.438,393 tỷ đồng, vốn nước ngoài đạt 10,229 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 

sv kế hoạch được giao dù vẫn rất thấp nhưng cao hơn sv cùng kỳ 2019. 
 

Chặng đua xe F1 Hà Nội sẽ tạo 

'cú hích' cho nền kinh tế sau dịch 

virus Covid-19 

 

 

Chặng đua Công thức 1 VN  (F1 Vietnam Grand Prix) - diễn ra từ 3-5/4 tại 

Hà Nội. VN sẽ là quốc gia ASEAN thứ 3 đăng cai Grand Prix trong lịch 

sử của giải này (sau Malaysia và Singapore). Đại diện Công ty Việt Nam 

Grand Prix nhận định, thời điểm tổ chức chặng thi đấu F1 Vietnam Grand 

Prix cũng là bắt đầu của kỳ nghỉ Lễ Phục sinh, hứa hẹn sẽ thu hút được 

hàng ngàn du khách quốc tế đến tham gia trải nghiệm chặng đua và 

khám phá du lịch tại VN. Giải đua F1 là một sự kiện truyền hình lớn, với 

lượng khán giả tích lũy hàng năm lên đến 1,8 tỷ người, sự kiện thể thao 

này hiện đang có hơn 506 triệu người hâm mộ toàn cầu và số người tham 

dự trung bình mỗi lần tổ chức là khoảng 200.000 người cho mỗi chặng 

đua (hơn 50% là du khách nước ngoài). Du khách quốc tế đến tham dự giải 

sẽ là đòn bẩy, động lực cho hàng không VN phục hồi sau giai đoạn khó 

khăn vì dịch Covid-19. Giải đua F1 cũng là cơ hội béo bở tạo ra các lợi 

ích KT cho nước đăng cai, chẳng hạn thúc đẩy doanh thu ngành du lịch, 

Kinh tế Việt Nam 
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tạo việc làm và quảng bá hình ảnh đất nước. Đặc biệt, VN có nền văn 

hóa đa dạng, với nhiều sản phẩm văn hóa phi vật thể có thể đưa vào để 

tổ chức các sự kiện bên lề nhằm đưa đến cho khán giả, khách du lịch có 

nhiều trải nghiệm.  Đây cũng là một cơ hội để VN có thêm các sản phẩm 

du lịch cao cấp mới, thu hút du khách quốc tế, cũng như tạo điều kiện 

giao lưu, xúc tiến đầu tư nước ngoài vào VN trong các lĩnh vực, qua đó 

thúc đẩy sự phát triển của nền KT nước nhà vốn đang bị ảnh hưởng nặng 

nề từ sự bùng phát của Covid-19 gây ra… 
 

  



                                    

 

6 
 

 
 

 

 

 

Virus Covid-19 - mối đe dọa với 

kinh tế toàn cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nền KT TQ rơi vào tình trạng bế tắc trong 2 tuần sau khi chính phủ kéo 

dài kỳ nghỉ tết Âm lịch để kiểm soát dịch bệnh. Mặc dù nhân viên đang 

quay trở lại làm việc, nhiều công ty vẫn hoãn tái khởi động SX ở TQ và 

các nơi khác. "Sự lây lan của virus - hay chính xác hơn là nỗ lực kìm 

hãm dịch bệnh - gây ra nguy cơ ngắn hạn lớn nhất đối với tăng trưởng 

toàn cầu", Capital Economics. Tác động tới tăng trưởng toàn cầu - Ảnh 

hưởng của dịch bệnh dự kiến  lớn hơn nhiều sv đợt bùng phát SARS. 

Nền KT TQ hiện đã phát triển gấp 4 lần và liên kết chặt chẽ hơn với 

phần còn lại của thế giới. Deutsche Bank dự báo, do tình hình Covid-19 

hiện tại, tăng trưởng của TQ sẽ 1,5% trong Q.I/2020 sv cùng kỳ 2019, 

ở mức 4,6%. Tăng trưởng toàn cầu dự kiến 0,5 điểm %. Oxford 

Economics cho rằng, tăng trưởng TQ sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng 

hơn và đã hạ triển vọng tăng trưởng toàn cầu 2020 từ 2,5% xuống 2,3%, 

mức yếu nhất kể từ 2009. Quy mô gián đoạn có thể thấy được trong sự 

sụt giảm lượng khách ở TQ dịp đầu năm lên tới 2 con số, hệ quả của nỗ 

lực ngăn chặn dịch bệnh; Công ty toàn cầu cạn dần linh kiện - TQ là 

nhà XK linh kiện điện và điện tử lớn nhất thế giới, chiếm 30% giá trị XK 

toàn cầu. Theo Allianz Research: "Sự bùng nổ của virus corona có khả 

năng khiến ngành SX toàn cầu rơi vào suy thoái trong nửa đầu năm 

2020. Điện tử và máy tính có nguy cơ cao nhất", Các nền KT mới nổi ở 

châu Á chịu ảnh hưởng nhiều từ sự đình trệ. Hơn 1/3 hàng hóa NK vào 

Hàn Quốc, VN, Indonesia và Philippines đến từ TQ. "Vai trò trung tâm 

trong chuỗi cung ứng toàn cầu của TQ khiến tình trạng gián đoạn nhiều 

khả năng xảy ra ở cả những nơi khác. Các nền KT mới nổi tại châu Á 

dễ bị ảnh hưởng nhất, cùng với đó là các công ty hoạt động trong lĩnh 

vực công nghệ và điện tử"; Nhu cầu tiêu dùng giảm - Nhu cầu tại Trung 

Quốc suy yếu khi khách hàng không ra khỏi nhà và các DV vẫn đóng 

cửa. Điều này có tác động toàn cầu khi TQ chiếm 11% lượng hàng hóa 

NK trên thế giới, tăng từ mức 2,7% 20 năm trước. "Bán lẻ và các DV liên 

quan của TQ đã ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi virus. Từ cửa hiệu đến 

nhà hàng, lượng khách hàng sụt giảm đang ảnh hưởng đến doanh số 

bán hàng, và du lịch nội địa giảm mạnh cũng sẽ gây thiệt hại", ING.  

Kinh tế Quốc tế 
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Dự báo thay đổi GDP Q.I sv cùng kỳ 2019 của 
các quốc gia, KV trên thế giới 

 

Số lượng người TQ, Đức, Mỹ du lịch nước 
ngoài qua các năm. Đơn vị: triệu người. 

 
Giá trị XK linh kiện điện và điện tử hàng năm 
của TQ, Hàn Quốc, Mỹ, Đức và Nhật. Đơn vị: 
tỷ USD. 

 

Tỷ trọng hàng hóa NK 1999 và 2019, trong 
vòng 12th tính từ tháng 10, của Mỹ, TQ, Đức, 
Nhật và Anh sv thế giới 

  

IMF cảnh báo tăng trưởng kinh tế 

toàn cầu giảm trong năm 2020 

 

 

Phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ toàn cầu diễn ra ở Dubai, TGĐ IMF cảnh 

báo tăng trưởng KT toàn cầu có thể suy giảm ở mức 0,1-0,2% do tác 

động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, tác động toàn diện của dịch bệnh 

này đối với KT toàn cầu sẽ phụ thuộc vào tốc độ kiểm soát và còn "quá 

sớm" để đánh giá điều này do hiện mới chỉ thấy được tác động đối với 

các lĩnh vực du lịch và giao thông vận tải. Nếu Covid-19 được nhanh 

chóng khống chế, KT toàn cầu có thể sẽ chứng kiến sự suy giảm và sau 

đó là sự phục hồi nhanh chóng. Thỏa thuận thương mại Mỹ-TQ đã giúp 

giảm tác động của Covid-19 đối với KT toàn cầu. Tuy nhiên, thế giới cần 

quan ngại về sự "tăng trưởng chậm chạp" ảnh hưởng do những yếu tố 

bất ổn như tăng trưởng sản lượng thấp, LS thấp và lạm phát thấp. BC 

cập nhật Triển vọng KT thế giới tháng 1/2020, IMF hạ dự báo tăng 

trưởng KT toàn cầu 2020 xuống 3,3%, 0,1% sv mức dự báo trước. 
 

Covid-19 kéo giảm mạnh giá trị 

của hàng loạt đồng tiền châu Á 

 

Tiền tệ trên khắp KV châu Á - Thái Bình Dương đã tăng cao vào cuối 

năm 2019 nhờ những tín hiệu "hạ nhiệt" trong quan hệ căng thẳng 

thương mại Mỹ-TQ. Tuy nhiên, tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu do 

Covid-19 gây ra đã phá hủy đà tăng đó. Sau giai đoạn "phục hồi" trở lại 

gần 4% vào tháng 12/2019, AUD đã "vấp ngã" vào tuần trước đến mức 

yếu nhất trong gần 1 thập kỷ qua. Đồng tiền của Thái Lan và Singapore 

cũng đã giảm giá sau khi NHTW 2 nước này cảnh báo về rủi ro của nền 

KT khi chuỗi cung ứng bị phá vỡ và lượng khách du lịch đến từ TQ sụt 

giảm mạnh. Từ cuộc chiến thương mại đến cuộc chiến chống lại virus, 
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đó là cú sốc đối với thị trường tài chính và đối với tình hình tăng trưởng 

toàn cầu. AUD đang là đồng tiền hoạt động kém nhất trong KV, mặc dù 

NHTW đang cố gắng hạn chế tác động của sự bùng phát virus. AUD đã 

4,3% sv USD trong 2020. Theo Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai 

Hoa Kỳ, tỷ lệ đặt cược vào AUD tại thị trường tương lai ½ trong khoảng 

thời gian 17/12/2019-21/1/2020, đạt mức thấp nhất trong 20th qua. Điều 

này thể hiện sự lo ngại về triển vọng tăng trưởng ở châu Á, đặc biệt là 

TQ. Sau khi NHTW Thái Lan bất ngờ cắt giảm LS vào hôm 5/2, THB 

4% trong 2020, sau khi 10% trong 2019. Trường hợp tương tự cũng 

đang xảy ra ở Hàn Quốc và Singapore. KRW 2% trong 2020, SGD 

2,8% sv USD. Hầu hết những sự sụt giảm giá trị tiền tệ này đều xảy 

ra ngay sau khi TQ bắt đầu ghi nhận về sự gia tăng của các trường hợp 

nhiễm virus Covid-19 từ giữa tháng 1/2020. DBS đã hạ dự báo tăng 

trưởng GDP 2020 Singapore 0,5% xuống 0,9%. 
 

Trung Quốc tiêu huỷ tiền giấy tại 

các khu vực có nguy cơ cao để 

ngăn virus Covid-19 

 

Theo NHTW TQ (PBoC) chi nhánh Quảng Châu, họ sẽ tiêu hủy tất cả 

tiền giấy được thu thập bởi các bệnh viện, chợ "ướt" và xe buýt để đảm 

bảo an toàn cho các giao dịch tiền mặt trong quá trình chống lại Covid-

19. Tiền giấy từ các lĩnh vực khác trong KV này cần được khử trùng và 

giao cho PBoC. Quyết định được đưa ra sau khi Phó Thống đốc PBoc 

cho biết, vào 15/2 đã có 600 tỷ CNY, #85,6 tỷ USD, tiền giấy mới được 

phân phối trên cả nước kể từ ngày 17/1, bao gồm 4 tỷ CNY tiền gửi mới 

đến Vũ Hán tại trung tâm của sự bùng phát trước Tết Nguyên đán. "Gần 

3 tỷ CNY tiền giấy mới đã được bơm vào tỉnh phía nam Quảng Đông, 

ngoại trừ Thâm Quyến, từ ngày 3 đến ngày 13/2, trong khi 7,8 tỷ CNY 

đã được rút khỏi lưu thông". Ngành NH TQ đã bơm ra 270 triệu CNY 

tiền mặt thông qua 1.249 giao dịch cho các CQ chính phủ, phòng chống 

dịch bệnh và DN liên quan và các đơn vị tiền tuyến khác. 
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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 http://cafef.vn/doanh-nghiep-bat-dong-san-tiep-tuc-dan-dau-cuoc-choi-trai-phieu-doanh-nghiep-

ngan-hang-de-dat-20200215215107376.chn 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/loi-nhuan-898-doanh-nghiep-tren-san-tang-13-

nhom-nao-thuc-lai-314698.html 

https://vietstock.vn/2020/02/hon-4000-nhan-vien-ngan-hang-nghi-viec-nam-qua-757-731339.htm 
 

Tin KT vĩ mô http://cafef.vn/chinh-phu-luu-y-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-ngay-tu-dau-nam-

20200215072503939.chn 

https://vietnambiz.vn/chang-dua-xe-f1-ha-noi-se-tao-cu-hich-cho-nen-kinh-te-sau-dich-virus-

corona-20200216152942322.htm 
 

Tin KT Quốc tế http://cafef.vn/virus-corona-moi-de-doa-voi-kinh-te-toan-cau-20200216131421064.chn 

https://vietnambiz.vn/imf-canh-bao-tang-truong-kinh-te-toan-cau-giam-trong-nam-2020-

20200216214242697.htm 

http://cafef.vn/covid-19-keo-giam-manh-gia-tri-cua-hang-loat-dong-tien-chau-a-

20200215164327985.chn 

https://vietnambiz.vn/trung-quoc-tieu-huy-tien-giay-tai-cac-khu-vuc-co-nguy-co-cao-de-ngan-

virus-corona-20200217081425978.htm 
 

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=20457854754928577&_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_4
https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGia.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_4
http://cafef.vn/doanh-nghiep-bat-dong-san-tiep-tuc-dan-dau-cuoc-choi-trai-phieu-doanh-nghiep-ngan-hang-de-dat-20200215215107376.chn
http://cafef.vn/doanh-nghiep-bat-dong-san-tiep-tuc-dan-dau-cuoc-choi-trai-phieu-doanh-nghiep-ngan-hang-de-dat-20200215215107376.chn
https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/loi-nhuan-898-doanh-nghiep-tren-san-tang-13-nhom-nao-thuc-lai-314698.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/loi-nhuan-898-doanh-nghiep-tren-san-tang-13-nhom-nao-thuc-lai-314698.html
https://vietstock.vn/2020/02/hon-4000-nhan-vien-ngan-hang-nghi-viec-nam-qua-757-731339.htm
http://cafef.vn/chinh-phu-luu-y-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-ngay-tu-dau-nam-20200215072503939.chn
http://cafef.vn/chinh-phu-luu-y-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-ngay-tu-dau-nam-20200215072503939.chn
https://vietnambiz.vn/chang-dua-xe-f1-ha-noi-se-tao-cu-hich-cho-nen-kinh-te-sau-dich-virus-corona-20200216152942322.htm
https://vietnambiz.vn/chang-dua-xe-f1-ha-noi-se-tao-cu-hich-cho-nen-kinh-te-sau-dich-virus-corona-20200216152942322.htm
http://cafef.vn/virus-corona-moi-de-doa-voi-kinh-te-toan-cau-20200216131421064.chn
https://vietnambiz.vn/imf-canh-bao-tang-truong-kinh-te-toan-cau-giam-trong-nam-2020-20200216214242697.htm
https://vietnambiz.vn/imf-canh-bao-tang-truong-kinh-te-toan-cau-giam-trong-nam-2020-20200216214242697.htm
http://cafef.vn/covid-19-keo-giam-manh-gia-tri-cua-hang-loat-dong-tien-chau-a-20200215164327985.chn
http://cafef.vn/covid-19-keo-giam-manh-gia-tri-cua-hang-loat-dong-tien-chau-a-20200215164327985.chn
https://vietnambiz.vn/trung-quoc-tieu-huy-tien-giay-tai-cac-khu-vuc-co-nguy-co-cao-de-ngan-virus-corona-20200217081425978.htm
https://vietnambiz.vn/trung-quoc-tieu-huy-tien-giay-tai-cac-khu-vuc-co-nguy-co-cao-de-ngan-virus-corona-20200217081425978.htm
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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 tín dụng 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 tín dụng 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 

 


