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iệt Nam được đánh giá là thị trường giàu

Hoàn thiện pháp lý cho tín dụng tiêu dùng

tiềm năng trong Khu vực về lĩnh vực cho vay

Một lượng tiền sẽ được bơm ra thị trường

tiêu dùng. Cụ thể, thị phần của nhóm công ty

vào cuối tháng 6 giúp LS LNH hạ nhiệt trở lại

tài chính tiêu dùng trong tổng tín dụng tiêu

Chính phủ ban hành Chương trình hành động

dùng đã tăng đáng kể, từ mức 1% trong năm

thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

2011 lên mức 16,3% vào năm 2020. Tính đến

Nhập siêu 1,9 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5

cuối năm 2020, đã có 16 công ty tài chính

Làn sóng dịch Covid-19 thứ hai tại Ấn Độ

đăng ký hoạt động, với tổng vốn điều lệ

- tác động đối với kinh tế thế giới và Việt Nam

khoảng 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các
chuyên gia cho rằng, vẫn còn thiếu hành lang
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pháp lý cho lĩnh vực này, do đó dễ phát sinh
những biến tướng về tín dụng đen, về quản lý
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Tài chính – Ngân hàng
Hoàn thiện pháp lý cho tín dụng

Việt Nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng trong KV về lĩnh vực

tiêu dùng

cho vay tiêu dùng. Các tập đoàn tài chính nước ngoài thường xuyên để
mắt và tích cực rót vốn vào các công ty tài chính (CTTC) tiêu dùng tại VN
thời gian qua. Có thể nói, thị trường cho vay tiêu dùng đang ngày càng
sôi động với sự xuất hiện của nhiều NĐT mới, nhất là NĐTNN. Thị phần
của nhóm CTTC tiêu dùng trong tổng tín dụng tiêu dùng đã tăng đáng
kể, từ mức 1% trong 2011 lên mức 16,3% năm 2020. Đến cuối 2020, đã
có 16 CTTC đăng ký hoạt động, với tổng VĐL #22.000 tỷ đồng. Theo
chuyên gia Đinh Trọng Thịnh, tài chính tiêu dùng đem lại nhiều cơ hội
hơn cho cá nhân có nhu cầu tiêu dùng khi năng lực tài chính chưa đủ để
trang trải. Tuy nhiên, do là 1 lĩnh vực tương đối mới trong ngành tài chính,
các vấn đề pháp lý cho hoạt động tài chính tiêu dùng chưa đầy đủ và
chưa toàn diện, cụ thể. Góp ý 1 số giải pháp phát triển thị trường tài chính
tiêu dùng lành mạnh, bền vững, TS.Cấn Văn Lực đề xuất, đối với các cơ
quan quản lý, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong việc quản
lý, giám sát CTTC; tạo điều kiện cho CTTC quy mô vừa và nhỏ phát triển;
sớm hoàn thiện CSDL dân cư quốc gia; chú trọng phát triển các nền tảng
công nghệ phục vụ cho vay tiêu dùng. Ông Phan Đức Hiếu, Phó viện
trưởng CIEM cho rằng, tài chính tiêu dùng, xét về lợi ích thì người dân có
nhu cầu từ rất lâu, nên cần có cách thức quản lý bảo đảm theo quy luật
KT thị trường tự nhiên. Trước khi đề cập đến các sứ mệnh cao hơn như
đẩy lùi tín dụng đen…, cần phải điều chỉnh khung pháp lý để thị trường
phát triển thuận theo quy luật, thỏa mãn nhu cầu chính đáng của người
tiêu dùng. Dưới góc độ quản lý Nhà nước, bà Phạm Thị Thanh Tùng cho
biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, thời gian qua, NHNN
đã triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng, góp
phần nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tín dụng đen.

Một lượng tiền sẽ được bơm ra thị Trong BC phân tích mới đây, KB Securites nhận định, thanh khoản trong
trường vào cuối tháng 6 giúp LS hệ thống NH vẫn ở trạng thái ổn định giúp diễn biến hoạt động OMO trầm
liên ngân hàng hạ nhiệt trở lại

lắng trong tháng 4. Tuy nhiên, tín dụng 4th tăng mạnh hơn nhiều sv huy
động vốn, đặc biệt là trong tháng 4 tạo áp lực lên thanh khoản hệ thống.
Mặt khác, huy động vốn lại đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm hơn
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tín dụng. Ngoài ra, nghiệp vụ bơm tiền đồng thông qua hoạt động mua
ngoại tệ giao ngay của NHNN bị hạn chế phần nào khiến thanh khoản
bớt dồi dào hơn sv cuối 2020. Diễn biến LS LNH trong tháng 5 sẽ duy trì
ở mức cao (0,5-1,0% cho LS qua đêm) do chênh lệch tín dụng-huy động bị
nới rộng trong 4th đầu năm vẫn tạo áp lực ngắn hạn trong đầu tháng 5.
Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong 2 tuần qua sẽ khiến
cầu tín dụng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, dòng tiền VND thông qua kênh giao
dịch mua ngoại tệ sẽ quay trở lại vào cuối tháng 6-đầu tháng 7 sẽ cung
cấp 1 lượng thanh khoản tiền đồng cho hệ thống NH. Điều này sẽ khiến
mặt bằng LS LNH hạ nhiệt trở lại trong giai đoạn cuối Q.II.
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Kinh tế Việt Nam
Chính phủ ban hành Chương Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành
trình hành động thực hiện Nghị động (CTHĐ) của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quyết Đại hội XIII

quốc lần thứ XIII của Đảng (NQ XIII). CTHĐ thể hiện rõ những nội dung,

nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội
dung liên quan của NQ XIII thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Chính phủ, bảo đảm phù hợp với tình hình trong nước, quốc tế và đáp
ứng y/c phát triển đất nước thời gian tới. CTHĐ chỉ rõ, đến 2025, kỷ niệm
50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước
đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu
nhập trung bình thấp; đến 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là
nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao;
đến 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước VN DCCH, nay là nước
CHXHCN VN: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. NQ XIII đề ra 10
nhiệm vụ chủ yếu gồm: Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể
chế KT thị trường định hướng XHCN, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà
nước, thị trường và XH; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả và sức cạnh tranh của nền KT; phát triển nguồn nhân lực, giáo dục
và đào tạo đáp ứng y/c nhân lực chất lượng cao của CMCN 4.0 và hội
nhập quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền
KT gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả;
phát triển nền KT số; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở
ổn định KTVM. Phát triển kết cấu hạ tầng, KT vùng, KT biển, lấy đô thị
làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh XD nông thôn mới; phát triển
văn hóa, XH, thực hiện tiến bộ và công bằng XH; không ngừng nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quản lý và sử dụng hiệu quả
tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và tác động của dịch bệnh.

Nhập siêu 1,9 tỷ USD trong nửa Theo BC của Tổng cục Hải quan công bố chiều 19/5, hoạt động XNK
đầu tháng 5

đang chịu ảnh hưởng của Covid-19 khi kim ngạch XK tiếp tục chiều
hướng giảm, cán cân thương mại nghiêng về hướng nhập siêu. Cụ thể,
15 ngày đầu tháng 5, kim ngạch XK đạt 11,9 tỷ USD 1,93 tỷ USD sv
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nửa cuối tháng 4. LK đến 15/5, tổng kim ngạch XK cả nước đạt 116,8 tỷ
USD. Trong đó, 4 nhóm hàng chủ lực có kim ngạch XK đạt hơn 1 tỷ USD
là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy
móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may. Tổng kim ngạch NK nửa đầu
tháng 5 đạt 13,8 tỷ USD cao hơn sv con số 13,76 tỷ USD của nửa cuối
tháng 4. LK đến 15/5, tổng kim ngạch NK đạt 117,15 tỷ USD. Nhóm hàng
NK lớn nhất trong nửa đầu tháng 5 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và
linh kiện với 2,72 tỷ USD. Với mức thâm hụt tới 1,9 tỷ USD trong nửa đầu
tháng 5, nên LK từ đầu năm đến 15/5, cán cân thương mại đảo chiều khi
nước ta đã nhập siêu 350 triệu USD. Việc Xk sụt giảm trong bối cảnh
Covid-19 trở lại phức tạp ở nhiều địa phương, nhất là một số tỉnh, thành
trọng điểm ở miền Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội… là 3 trong số
8 địa phương có quy mô kim ngạch XNK từ 10 tỷ USD trở lên.
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Kinh tế Quốc tế
Làn sóng dịch Covid-19 thứ hai Theo BC "Làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 tại Ấn Độ - tác động đối với KT
tại Ấn Độ - tác động đối với kinh thế giới và VN" của TS.Cấn Văn Lực và Viện Đào tạo và Nghiên cứu
tế thế giới và Việt Nam

BIDV, đối với KT thế giới và châu Á: (i) Làm giảm đà tăng trưởng của KT

toàn cầu và Châu Á - Ấn Độ là nền KT lớn thứ 5 thế giới, dân số đứng
thứ 2 và tốc độ tăng trưởng KT tương đối cao; dự báo đợt Covid-19 thứ
2 sẽ làm GDP toàn cầu 0,1-0,2 điểm % sv dự báo trước; (ii) Kéo dài

tình trạng phong tỏa tại các quốc gia - Tình trạng dịch vượt tầm kiểm soát
của Ấn Độ trong khi triển khai tiêm vaccine chậm hơn dự kiến do nguồn
cung hạn hẹp khiến cho các quốc gia tiếp tục hạn chế đi lại, tăng cường
kiểm dịch. Từ đó, làm giảm triển vọng hồi phục KT sau đại dịch; (iii) Ảnh

hưởng tiêu cực tới ngành dược phẩm toàn cầu - Ấn Độ đứng thứ 3 về
quy mô và thứ 11 thế giới về giá trị. XK dược phẩm chiếm 3,5% tổng giá
trị XK dược phẩm; đặc biệt, XK biệt dược chiếm 20% tổng giá trị và SX
70% vaccine toàn cầu. Dịch bệnh bùng phát mạnh khiến cho SX, cung
ứng vaccine cho COVAX chậm lại, ảnh hưởng tới tiến độ cung ứng và
tiêm vaccine tại nhiều nước; (iv) Làm thu hẹp nguồn cung của thị trường

hàng hóa toàn cầu - Ấn Độ là nhà XK gạo lớn đứng thứ 1, XK đường thứ
3, XK xăng đứng thứ 4 và XK thép đứng thứ 9 thế giới… Nếu dịch bệnh
tiếp tục phức tạp có thể khiến cho nguồn cung hàng hóa bị thu hẹp, gây
sức ép lên giá cả hàng hóa toàn cầu;(v) Ảnh hưởng tới DV hỗ trợ của các

tập đoàn đa quốc gia - nhiều DN Ấn Độ cung cấp DV hỗ trợ cho DN Mỹ
và Châu Âu với chi phi thấp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và y tế. Ấn
Độ là trung tâm fintech lớn và thứ 10/10 thành phố dẫn dầu về mức độ
thu hút fintechs trên thế giới; Đối với KT VN: (i) Tình hình dịch bệnh tại

Ấn Độ có thể trì hoãn quá trình khôi phục giao thương; (ii) Ảnh hưởng tới
nguồn cung các sản phẩm dược phẩm của VN. Hiện nay, Ấn Độ là nhà
cung cấp quan trọng cho chương trình COVAX mà VN tham gia; (iii) Tăng

trưởng KT Ấn Độ chậm lại có thể làm giảm nhu cầu hàng hóa. Ấn Độ là
1 trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của VN; (iv) Ảnh hưởng 1 phần

đến hợp tác đầu tư giữa VN và Ấn Độ. Ấn Độ là NĐT FDI lớn thứ 26 của
VN với 909 triệu USD tổng vốn đăng ký; (v) Gián đoạn nguồn cung từ Ấn

Độ đem lại cơ hội XK cho 1 số mặt hàng nông, thủy sản của VN,….
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FED báo hiệu có thể thắt chặt Theo biên bản họp tháng 4:“Nhiều quan chức tham gia đề xuất, trong
chính sách nếu kinh tế cải thiện trường hợp nền KT tiếp tục hồi phục nhanh chóng hướng tới các mục tiêu
nhanh chóng

của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, việc bắt đầu bàn luận kế hoạch

điều chỉnh nhịp độ mua trái phiếu trong những cuộc họp tới có thể là hợp
lý”. Thị trường đang theo dõi sát sao để tìm kiếm manh mối về thời điểm
FED bắt đầu “khóa van” mua trái phiếu. FED đang mua ít nhất 120 tỷ
USD trái phiếu/tháng. Số dư trên bảng cân đối kế toán gần mức 7.900 tỷ
USD, gần gấp đôi mức trước dịch Covid-19. Các quan chức FED rất kiên
quyết cho rằng, sẽ không thay đổi chính sách cho tới khi đạt được mục
tiêu KT, nhất là về việc làm và lạm phát. Đây là biên bản họp đầu tiên
cho thấy FED báo hiệu việc giảm bớt nhịp độ mua trái phiếu có thể diễn
ra, mặc dù chưa có thời gian biểu cụ thể. Sau cuộc họp chính sách tháng
4, Chủ tịch FED cho biết đà hồi phục “vẫn còn không đồng đều và còn

lâu mới hoàn tất”, nền KT vẫn chưa cho thấy “bước tiến triển đáng kể”.

Mỹ sắp siết chặt giao dịch tiền số Sau TQ, Mỹ đang thực hiện siết chặt các giao dịch, thị trường tiền số
nhằm ngăn chặn trốn thuế. Trong 1 thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết:

"Tiền số đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bất hợp pháp trên
diện rộng, gồm cả trốn thuế". Bất kỳ giao dịch tiền số nào trị giá ≥10.000
USD đều phải BC với Sở Thuế vụ Mỹ. Theo quy định mới, các tài khoản
giao dịch tiền mã hoá, tài sản điện tử, cũng như tài khoản DV thanh toán
chấp nhận tiền mã hoá sẽ được quản lý. Cũng như các giao dịch tiền
mặt, DN nhận tài sản điện tử có giá trị trên thị trường >10.000 USD sẽ
được BC lên CQ thuế. Thông tin này lập tức khiến Bitcoin mất đà phục
hồi và lại mất mốc 40.000 USD. Đảng Dân chủ và Cộng hoà coi thiết lập
quy định về tiền mã hoá là ưu tiên hàng đầu trong 2021 khi giá Bitcoin
và tài sản điện tử tăng vọt trong 2020. Điều này làm dấy lên lo ngại về
thao túng thị trường và các khoản đầu tư nhỏ lẻ không đầy đủ thông tin.
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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://cafef.vn/mot-luong-tien-se-duoc-bom-ra-thi-truong-vao-cuoi-thang-6-giup-lai-suat-lienngan-hang-ha-nhiet-tro-lai-20210520141426835.chn
https://tinnhanhchungkhoan.vn/hoan-thien-phap-ly-cho-tin-dung-tieu-dung-post269283.html

Tin KT vĩ mô

https://cafef.vn/nhap-sieu-19-ty-usd-trong-nua-dau-thang-5-2021-20210520094339375.chn
https://bnews.vn/chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoixiii/196381.html

Tin KT quốc tế

https://cafef.vn/lan-song-dich-covid-19-thu-hai-tai-an-do-tac-dong-doi-voi-kinh-te-the-gioi-va-vietnam-20210520183706591.chn
https://vietstock.vn/2021/05/fed-bao-hieu-co-the-that-chat-chinh-sach-neu-kinh-te-cai-thiennhanh-chong-775-859451.htm
https://vnexpress.net/my-sap-siet-chat-giao-dich-tien-so-4281528.html
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Danh mục viết tắt
B

K

Ban lãnh đạo

BLĐ

Khách hàng DN

KHDN

BH

BH

Khách hàng cá nhân

KHCN

BH tiền gửi

BHTG

KT

KT

BH y tế

BHYT

KT xã hội

KTXH

BH thất nghiệp

BHTN

KT vĩ mô

KTVM

BH xã hội

BHXH

Kiểm soát rủi ro

KSRR

BH nhân thọ

BHNT

Kết quả

KQ

BĐS

BĐS

Khu vực

KV

Bình quân

BQ

Khu công nghiệp

KCN

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

LN trước thuế

LNTT

CK/CTCK

CK/CTCK

LN sau thuế

LNST

Công nghệ thông tin

CNTT

Công ty cổ phần

CTCP

M

Cổ phần hóa

CPH

Mua bán, sáp nhập

Cơ sở hạ tầng

CSHT

Cơ quan/Cơ quan quản lý

CQ/CQQL

N

Cơ quan Nhà nước

CQNN

NĐT

NĐT

NĐT nước ngoài

NĐTNN

C

D

M&A

DV

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

NSNN

NSNN

Ngân sách địa phương

NSĐP

G
Giấy chứng nhận

GCN

NK

NK

Giá trị gia tăng

GTGT

NX

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

Văn bản pháp luật

VBPL

Q
Quản lý rủi ro

QLRR

Quỹ tín dụng nhân dân

QTDND

S

X
Xã hội

XH

XK

XK

SX

SX

Xuất NK

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

VN

VN

Tài sản bảo đảm

TSBĐ

Kho bạc Nhà nước

KBNN

TTTD

TTTD

Sở Giao dịch CK Hà Nội

HNX

Thanh toán quốc tế

TTQT

Sở Giao dịch CK 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 CK Nhà nước

UBCKNN

Thu nhập cá nhân

TNCN

Viện Nghiên cứu KT 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

Tổng sản phẩm trên địa bàn

GRDP

NH Phát triển châu Á

ADB

TP Chính phủ

TPCP

NH trung ương châu Âu

ECB

TP DN

TPDN

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 KT

OECD

Trung Quốc

TQ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

IMF
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