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“All great literature is one of two stories; a man goes on a journey or a stranger comes 
to town.”
                                                                            Leo Tolstoy

THE NOVEMBER MAN



    Thị trường tài chính Pavlov toàn cầu tiếp tục lầm lũi tiến lên các mức cao lịch sử mới, mang 

trong lòng nỗi sợ hãi của những kẻ tham gia trên thị trường, kể cả bên thắng lẫn phía thua. 

Không thể không kể đến cái bóng ảnh hưởng quá lớn đến thị trường về kỳ vọng, khả năng 

nhận thức rủi ro, tâm lý được "huấn luyện” bởi thí nghiệm “nới lỏng tiền tệ” chưa từng có 

trong lịch sử của hệ thống các ngân hàng Trung ương. Bất kỳ sự thoái lui nhẹ của thị trường 

đều là tiền đề của nhịp tăng cao hơn mức đỉnh trước đó khi mà các ngân hàng Trung ương 

quyền lực đã thực thi cam kết ngầm các chương trình hành động can thiệp nhịp nhàng, 

không thoái thác, không ngừng nghĩ. Bởi sự thiếu vắng dấu chỉ lạm phát toàn cầu như là 

mục đích biện  minh cho cứu cánh và mục đích tối hậu  là “họ đúng và đã làm đúng” và sẽ 

tiếp tục thực thi các biện pháp có thể cho tới khi nào có kết quả, bất chấp bóng bóng tài sản 

đang diễn ra khắp mọi nơi và mọi ngóc ngách thị trường tài chính cổ phiếu, trái phiếu, nghệ 

thuật, bitcoin...

LỜI MỞ ĐẦU

“I'm gonna make him an offer he can't refuse” Vito Corleone

“We are gonna make you “the market” an offer you can’t refuse” Central Bankers 
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    Dưới hào quang của thị trường tăng giá, sự reo hò của đám đông cuồng nhiệt, sự vĩ đại của cá nhân tính 

trong vinh hiển chiến thắng, ẩn đằng sau bức màn đó vẫn là sự hiện diện của các Ngân hàng Trung ương 

trong việc cung cấp thanh khoản một cách nhịp nhàng, tuần tự có sự cộng tác toàn cầu của bộ tứ FED, 

ECB, BOJ, PBOC và sự đồng thanh hưởng ứng, đồng khí tương cầu các hệ thống các Ngân hàng Trung 

ương các quốc gia khác hay nói cách khác là cả hệ thống tiền tệ hiện đại. Thế lực thị trường bây giờ gần 

như đã mất đi sức đối kháng, mất đi khả năng truy cầu sự thật bởi thí nghiệm vĩ đại đó gần như đã thành 

công tạo ra phản xạ "giá tăng" có điều kiện. “Lãi suất cực thấp - phần bù rủi ro cực thấp - độ biến động 

cực thấp" là những món quà ban tặng mà thị trường không thể khước từ. 

    Các Ngân hàng Trung ương gần như đã là tồn tại vô địch thủ trên sân chơi tài chính toàn cầu. Tuy nhiên 

vẫn còn đó một nỗi ám ảnh của chính bản thân họ, ám ảnh bị rơi vào chính cái bẫy của họ tạo ra nhưng 

không biết cách nào có thể thoát khỏi mà không bị thương tổn nặng nề. Định mệnh Oedipus đang chờ 

đợi họ ở phía trước. Họ đồng thời vừa lo lắng về:

 - Khả năng giảm phát bục vỡ trên diện rộng khi mà lạm phát cốt lõi gần như không thể đạt mức 2% bởi 

những nguyên nhân cấu trúc sâu xa chuyển dịch trong xã hội hiện đại gây ra đại hiệu ứng về giảm phát 

chu kỳ thiên niên kỷ như sự nhảy vọt về công nghệ tiên tiến “tự động hóa, Robotics, big data, kinh tế chia 

sẽ,…”, toàn cầu hóa “hạ thuế quan, phí lệ phí, dỡ bỏ rào cản thương mại, tự do hóa dòng vốn rẻ, tái gia 

nhập của hàng trăm triệu lao động thay thế giá rẻ vào chuỗi cung ứng toàn cầu” và cuối cùng là sự suy 

giảm dân số thế giới kết hợp với suất sinh cực thấp. 

 - Khả năng bong bóng lạm phát sẽ bùng nổ khi tiếp tục kéo dài chương trình thí nghiệm này quá lâu trong 

khi các yếu tố tương lai biến động chính trị, giá cả dầu mỏ không thể lường trước và ngoài tầm kiểm soát.  

- Khả năng sai sót trong điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới khi không ứng phó kịp các chuyển 

động từ thị trường.
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    Do đó, việc điều hành chính sách tiền tệ ở giai đoạn sắp tới sẽ lâm vào tình thế thúc bách nhưng lại đòi 

hỏi sự nhẫn nại, dẻo dai. Một sai lầm xuất phát từ chính sách điều hành hay từ tác động dội ngược từ thực 

tế thị trường hoặc tương lai bất định bởi những sự kiện ngoài kiểm soát, nhất là các sự kiện địa chính trị 

sẽ tạo ra cú đập cánh bướm thần kỳ. 

    Chúng tôi không có khả năng tiên đoán tương lai, cũng không biết khi nào rủi ro có thể xảy ra nhưng 

chúng tôi tin rằng đã xuất hiện một xác suất lớn dần là ngày đó sẽ không xa, sớm nhất là trong nửa đầu 

năm tài chính 2018 bởi vì ngoài những dấu hiệu bất ổn của thực trạng ổn định nói trên, những dấu chỉ 

sớm của những sự kiện xảy ra gần đây mang đầy tính xung lực kích thích như những cơn sóng ngầm đang 

chuyển động dội thẳng vào hệ thống.   

   Cuộc thanh trừng tại Vương Quốc Saudi và quyền lực tối cao của vị Thái Tử Mohammad bin Salman, 

đỉnh cao quyền lực của Chủ Tịch Tập tại Tử Cấm Thành và giấc mơ siêu cường của Trung Quốc, Chuyến 

viễn du Á Châu của Tổng Thống Donald Trump và đối sách Indo Asia Pacific, Rocket man, là hàng loạt 

các sự kiện xảy ra trong tháng 11 nảy sinh hàng loạt các rủi ro chính trị kinh tế quan trọng trong năm 

2018. Mặc dù các biến cố này chưa phát sinh các tác động tức thời lên thị trường tài chính do cái neo 

chính sách tiền tệ ngân hàng trung ương còn khá vững nhưng chúng sẽ luôn là nỗi ám ảnh thường trực 

và gây ảnh hưởng lớn theo thời gian vì các sự kiện hay biến cố này là bản lề, là dấu chỉ của sự thay đổi một 

thời đại, đặc biệt trong bối cảnh thí nghiệm vĩ đại trên gần đi đến hồi kết. 

Xin chào những người đàn ông tháng 11 !

Michael Corleone:  I saw a strange thing today. Some 

rebels were being arrested. One of them pulled the pin 

on a grenade. He took himself and the captain of the 

command with him. Now, soldiers are paid to fight; the 

rebels aren’t. 

 Hyman Roth:   What does that tell you?

Michael Corleone:   They could win.

Hyman Roth:  This county’s had rebels for the last fifty 

years— it’s in their blood, believe me, I know. I’ve been coming here since the ’20s. We were running 

molasses out of Havana when you were a baby — the trucks, owned by your father.

Hyman Roth:  Michael, I’d rather we talked about this when we were alone. The two million never got to the 

island. I wouldn’t want it to get around that you held back the money because you had second thoughts 

about the rebels.

                                                                                                                                                                                                                                        “The Godfather: Part II” (1974)
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ĐỈNH CAO QUYỀN LỰC TẠI TỬ CẤM THÀNH

         Sau khi được công nhận là lãnh đạo hạt nhân trong 

Bộ chính trị, Chủ Tịch Tập đang bước lên tầm cao 

quyền lực mới khi Tư Tưởng của ông được ghi vào 

điều lệ Đảng, tuyên ngôn hành động của Đảng đều 

phải dựa vào những ý kiến của Chủ tịch Tập bao 

gồm những khái niệm mới, tư tưởng mới, chiến lược 

mới về xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Hoa 

trong thời kỳ mới về chính trị, kinh tế, văn hóa và tư 

tưởng nhằm vun trồng nền văn minh môi trường 

xanh sạch. Được cụ thể bởi những hoach định 

đường hướng chiến lược như: 

- Kế hoạch trăm năm lần thứ II, sau ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào năm 1921, về 

cơ bản kế hoạch trăm năm lần I đã tương đối thành công với sự áp dụng tư tưởng Mao Trạch Đông, 

lý thuyết Đặng Tiểu Bình, thuyết ba đại diện của Giang Trạch Dân, tầm nhìn khoa học về phát triển 

của Hồ Cẩm Đào. Kế hoạch 100 lần II là kỷ nguyên đưa Trung Quốc lên tầm cao mới, xóa đi nỗi 

nhục trăm năm "Bách Niên Quốc Sĩ".

- Lực lượng quân đội hiện đại tinh nhuệ với cơ cấu mới về các binh chủng thiện chiến vào năm 2050

- Xây dựng khái niệm Tập đoàn Trung Hoa ‘China Inc’ và thay đổi nhận thức thế giới về thương hiệu 

"Made In China 2025" nhằm chuyển hóa thương hiệu "Made In China" lên tầm cao mới .

- Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 nhằm giải tỏa các mối nguy rủi ro hệ thống, các hệ lụy lịch sử của tư duy 

và mô hình của hệ thống kinh tế cũ, thúc đẩy cải cách sâu rộng và triêt để, chuyển dịch một cách 

nhịp nhàng sang cấu trúc kinh tế của nền kinh tế mới, tạo dựng cơ sở nền tảng nhằm đạt sự thăng 

hoa trong giấc mơ Trung hoa.

   Chúng tôi cho rằng giai đoạn 5 năm tới là giai đoạn Trung Quốc chấp nhận hy sinh tăng trưởng 

kinh tế để đẩy cải cách toàn diện sâu sắc, tức biến số cải cách tại Trung Quốc có thể sẽ tạo ra tâm 

chấn trong nữa đầu năm 2018. 
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     Bàn về Tư tưởng Chủ Tịch Tập Cận Bình:    

     Trong văn hóa truyền ngôn của Trung Hoa, để thuận lợi cho việc đả thông tư tưởng của đại đa 

số  tầng lớp dân chúng trong xã hội, các nhà Nho, học giả hay lãnh đạo thường dùng bộ tứ để diễn 

đạt tư tưởng, lý tưởng và đạo lý nhằm dễ ăn sâu bám rễ chặt vào suy nghĩ của nhân dân. Như về việc 

phẩm trà,“Nhất Thủy nhị Trà tam Pha tứ Ấm”, hay trong nghệ thuật bongsai,“Nhất Rễ, nhị Cành, 

tam Tàng, tứ Tán”, hay như việc thưởng hoa, “ Nhất Dáng, nhị Hương, tam Sắc, tứ Mị”. Để có thể thể 

hiện tư tưởng của Chủ Tịch Tập, đi vào lòng người dân, Tân Hoa Xã đã đưa ra một số bộ tứ truyền 

ngôn nhằm thể hiện tư tưởng này. Chúng tôi dẫ có gắng diễn giải theo cách hiểu thông thường sau 

đây:

    Tư tưởng bao gồm điểm cốt lõi “Giấc mơ Trung Hoa, Giấc mơ siêu cường” và hai điều căn cốt “Cải 

cách toàn diện sâu sắc – Xã hội đại đồng“. Trong đó, phải đạt được: 

      Tứ đại kiện toàn: Xã hội thịnh vượng hài hòa - Cải cách sâu sắc triệt để - Điều hành đất nước 

theo luật pháp - Quản lý Đảng viên theo điều lệ Đảng một cách nghiêm khắc kỷ cương.

      Để làm được điều đó, Đảng viên phải giữ vững lập trường, kiên định tư tưởng thông qua:

      Tứ đại Tín điều: Con đường Đảng chọn - Lý luận soi sáng - Hệ thống thực tiễn chứng minh - Đề 

cao văn hóa Trung hoa “với hệ tư tưởng văn hóa của Khổng tử ”. Xây dựng thành công con đường 

xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Hoa trong thời đại mới.

   Đây là một trong những mối nguy mà họ phải giải quyết mà cả thế giới phải dõi theo.



Chủ tịch Tập Cận Bình đòi hỏi Đảng viên trong thời kỳ mới tuân thủ: 

Tứ đại thiết luật: Phải có lòng tin tuyệt đối vững như núi – Phải tín thác tuyệt đối không thể lay chuyển như 

sắt – Phải có tinh thần kỷ luật cứng như thép –  Phải có nhiệt tình trách nhiệm cao cả.

Nhằm chống lại:

Tứ đại độc phong: trong lối sống của Đảng viên như Hình thức chủ nghĩa - Quan liêu chủ nghĩa - Trụy lạc 

chủ nghĩa - Lối sống Suy đồi.

     Việc hoàn thiện kết cấu trật tự kỹ cương xã hội, bình định nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp để thực thi 

Bộ tứ vĩ đại là bộ tứ nan đề chính yếu trong con đường tiến lên trở thành cường quốc thịnh vượng và thế 

lực toàn cầu, là tổng hợp lực của ý chí cá nhân và lực lượng dân tộc nhằm đưa đất nước đến bến bờ CNXH 

mang màu sắc Trung Hoa. Nếu họ đạt được thành công, nếu thành công, là một bước đại nhảy vọt cả về 

lý thuyết lẫn thực tiễn, là phá bỏ mọi nghi ngờ hơn trăm năm qua và tạo ra một thế lực đối trọng ghê gớm 

với chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

Tứ Vĩ đại

• Xây dựng những dự án vĩ đại “Great projects”

• Thúc đẩy các doanh nghiệp vĩ đại “Great enterprises, Great Dreams“

• Hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa vĩ đại ''Great China''

• Chinh phục những thách thức vĩ đại “Great Struggles”

Có nghĩa là kể từ giờ đây, tháng 11 năm 2017, Trung Quốc đã đủ tự tin trong đối nội và đối ngoại, đủ sức 

mạnh để thiết lập cuộc chơi sòng phẳng với tất cả các thế lực.   

“Trên đời này, không có gì vui thú hơn việc đội trời đạp đất, định càn khôn và bình thiên hạ” 

              Mao Trạch Đông.
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CHUYẾN VIỄN DU CHIẾN LƯỢC 
Đạo của Hoa Kỳ: Trong chuyến viễn du xuyên Châu Á với các 

điểm dừng chân lừng lẫy, Tổng thống Hoa kỳ đã làm nồng ấm 

quan hệ đồng minh lâu năm với Nhật, Hàn, Phi và có cuộc tiếp 

xúc nồng ấm, thẳng thắng, cởi mở với đệ nhị cường quốc kinh 

tế thế giới Trung Quốc. Chuyến thăm của vị Tổng Thống Hoa 

Kỳ càng nổi bật hơn với bài phát biểu thể hiện rõ vị thế chiến 

lược, trọng tâm của Hoa Kỳ và con đường của Hoa Kỳ trong 

thời kỳ mới tại Hội nghị APEC với nước chủ nhà là Việt Nam. Cốt 

cách thẳng thắng, trực tiếp đó đã tiếp tục chuyển tải phương 

hướng chiến lược và trọng tâm trong nghị trình của ông trong 

thời gian tới, được tóm lượt quan điểm của Hoa Kỳ tại APEC 

2017 qua ba điểm chính yếu cơ bản sau đây:

      - Giải quyết các chế độ cuồng đồ, giải giáp sức mạnh hạt nhân, đặc biệt là quốc gia có sức mạnh hạt nhân 

Bắc Hàn.

     - Gia tăng quan hệ kinh tế thương mại song phương, đề cao sự tự do thương mại, công bằng và tự chủ, 

gia tăng các giá trị thiết thực của thiết chế WTO và không tham gia vào bất kỳ các ràng buộc đa phương 

nào  khác mà Mỹ hoặc các đối tác khó có thể thực hiện cam kết mà không bị bất công.

     - Thúc đẩy đại chiến lược INDO PACIFIC – đây là vùng địa giới rộng lớn mang tính chiến lược liên kết hai 

đại dương rộng mở, dòng chảy thương mại liên lục địa kết nối dòng năng lượng từ Trung Đông, Châu Phi 

xuyên qua Ấn Độ Dương sang Châu Á - Thái Bình Dương và dòng hàng hóa từ Trung Quốc, Đông Á, rộng 

hơn là Châu Á Thái Bình Dương theo hướng ngược lại. Mặc dù vùng chiến lược rộng lớn này đã xuất hiện ở 

thập kỷ trước như trong sách trắng của Úc từ năm 2013, trong chiến lược của Ấn Độ và Indoneisa, trong 

quan hệ mà cố Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore đã thiết lập với Ấn Độ, được sự hậu thuẫn của Bộ 

trưởng Bộ ngoại giao Hoa kỳ Bà Hillary Clinton trong khi còn tại vị. Nhưng đây là lần đầu tiên trong vòng 10 

năm nay, vị thế chiến lược Indo Pacific được Tổng Thống Hoa kỳ kích phát trở lại, trao cho nó một vị thế đặc 

biệt trong chiến lược sắp tới của Hoa Kỳ, chiến lược tái cân bằng toàn cầu với trái tim Châu Á.      



ẤN ĐỘ - CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
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   Đô đốc Samuel Locklear, thuộc hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, đã gọi đúng tên gọi của vùng chiến lược 

rộng lớn bao trùm phần lớn diện tích toàn cầu, hành lang kinh tế Ấn Độ - Châu Á - Thái Bình Dương trong 

chiến lược tái cân bằng toàn cầu, chuyển trục châu Á của Hoa Kỳ. Nhấn mạnh đến chiều kích Ấn Độ Dương 

là tái định vị lại vị trí Châu Á là trung tâm, là trái tim của sự thịnh vượng chung. Nơi đó là nơi vừa cạnh tranh 

chiến lược cốt yếu vừa cộng tác kinh tế thương mại chặt chẽ giữa hai cường quốc Trung Hoa và Ấn Độ. Rõ 

ràng, xét về vị thế, vùng Châu Á Thái Bình Dương, các nước Châu Á Thái Bình Dương trong nhận thức tiềm 

tàng và thực tế ảnh hưởng bị chi phối khá nhiều bởi trái tim Trung Hoa, đơn giản Trung Hoa là trung tâm 

của toàn khu vực và họ cảm thấy khá thoải mái hơn khi so với khái niệm trải rộng của khu vực Indo Pacific.

 

        ----------------- SƠ LƯỢC VỀ VIỄN ẢNH TỪNG QUỐC GIA -------------------

- Đầu tiên là Ấn Độ: một cường quốc Châu Á thể chế dân chủ đa nguyên với thế và lực gần tương đương 

đệ nhị cường quốc Trung Hoa, luôn mong muốn tìm kiếm một sự ổn định an ninh và thịnh vượng khu vực 

Indo Pacific với các đối tác Châu Á Thái Bình Dương. Một quốc gia dân chủ, với dân số trẻ, đẻ khỏe, số dân 

1 tỷ hơn 300 triệu người, một nền kinh tế năng động trong hội nhập toàn cầu, một lực lượng hải quân hùng 

mạnh, một cường quốc hạt nhân nắm giữ trọn lộ tuyến vận chuyển năng lượng từ Trung Đông, giàu có tài 

nguyên của lục địa đen phục vụ nhu cầu cho cả vùng Châu Á Thái Bình Dương.
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- Nhật Bản: gia tăng kết nối và hợp tác thúc đẩy qui tắc hoạt động xuyên suốt kết nối hai đại dương nhằm 

phục vụ thương mại thịnh vượng, hợp tác an ninh kinh tế. Dựa trên sức mạnh to lớn của lực lượng hải quân, 

kết nối Ấn Độ nhằm vươn xa khả năng và năng lực hải quân và khả năng tham chiến nhằm bảo vệ an ninh 

đồng minh trong tương lai.

- Indonesia: trong tên gọi của khu vực, một quốc gia hải đảo Hồi giáo đông dân với vị thế nằm giữa, Indo sẽ 

không mong đợi gì hơn là việc một khu vực đóng vai trò là đầu tàu kinh tế thế giới, có quan hệ thương mại 

kinh tế chính trị cân bằng mới hai thế lực Hoa Ấn. Thịnh vượng và ổn định, hòa bình của họ là nhu cầu cốt 

tử cả khu vực nhằm làm đê chắn sóng ngăn cản làn sóng Hồi giáo cực đoan.

 

- Úc: là đỉnh của tam giác kết nối liên kết vùng toàn Châu Á, thịnh vượng của Úc nằm trong sự an ninh và 

ổn định của cả tuyến hải hành trong đó Úc châu đóng vai trò quan trọng về kinh tế, hợp tác an ninh với các 

đồng minh trong khu vực, Úc đã tự coi mình là một phần không thể tách rời của thực thể Châu Á Thái Bình 

Dương. 

- Trung Quốc: sự mở rộng khu vực địa lý rộng lớn Indo Pacific gây ra ngỡ ngàng về chiến lược khi họ một 

cường quốc đang lên chỉ chú trọng mở rộng ảnh hưởng trong suốt thập kỷ vừa qua tại vùng biển Hoa đông 

và biển Đông. Mọi nỗ lực chỉ nhằm gia tăng ảnh hưởng lên các quốc gia nằm trong hành lang kinh tế Châu 

Á Thái Bình Dương.  Chuỗi đảo ngọc trai trong chiến lược một con đường một vàng đai là chuỗi đảo không 

có sự hiện của Ấn Độ trong đó. Vùng Châu Á Thái Bình Dương, đơn giản là nơi mà Trung hoa là trái tim của 

khu vực. Vùng mở rộng chiến lược Indo Pacific, mặt dù đối mặt với yếu điểm là địa hạt quá rộng lớn theo 

quan điểm cũ nơi định kiến của việc khó hợp tác, khó có thể tập hợp một khuôn khổ chung, là vùng kéo 

Trung Quốc ra khỏi vị trí trung tâm, trái tim của Châu Á, làm giảm mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc lên 

các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương. 

      Việc công bố quan điểm của Mỹ về vùng chiến lược này là khiến các quốc gia này phải tính toán lại lợi ích 

cốt lõi và chiến lược của mình một lần nữa, buộc họ phải thay đổi quan điểm của mình khi bị ảnh hưởng quá 

nhiều bởi trật tự chiến lược cũ. Cuộc chơi lớn đã thay đổi.

     Mối an nguy lớn nhất đe dọa an ninh toàn khu vực đến từ cuộc cạnh tranh chiến lược của hai thế lực mới 

nổi Hoa Ấn, vị thế chiến lược tranh giành ảnh hưởng nhưng lại cộng tác trong kinh tế thương mại. Chính 

vì thế, vai trò dẫn dắt an ninh khu vực nơi hiện diện của Mỹ và vai trò các đồng minh tứ giác kim cương Mỹ 

-  Úc - Ấn - Nhật nhằm đảm bảo an ninh, đảm bảo cơ chế hợp tác sâu rộng, kềm tỏa đối thủ là tối cần thiết.



Các tuyến thương mại trên biển tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương

Bản đồ con đường tơ lụa Trung Quốc

PHỤ LỤC BẢN ĐỒ THƯƠNG MẠI KHU VỰC ẤN ĐỘ THÁI BÌNH DƯƠNG



     Thật ra, Mỹ chưa bao giờ bỏ quên châu Á, ở vị thế đệ nhất cường quốc, các quân khu 

quân sự rộng khắp hoàn cầu của Mỹ đóng vai trò vô cùng to lớn trong việc đảm bảo sự an 

ninh, tự do hàng hải và hợp tác rộng khắp(xem bản đồ). Trong đó quân khu US PACOM là 

quân khu có vai trò bao quát cả khu vực này với hai căn cứ quân sự Deigo Garcia trấn giữ tại 

Ấn Độ Dương và căn cứ quân sự tại Đảo Guam trấn giữ Thái Bình Dương dưới sự điều phối 

US PACOM đóng tại Honolulu. Chưa bao giờ người Mỹ bỏ rơi vùng chiến lược quan trọng 

này. 

DÒNG CHẢY THƯƠNG MẠI TRONG KHU VỰC BẬN RỘN NHẤT HÀNH 
TINH HIỆN TẠI VÀ THẾ KỶ TỚI
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PHỤ LỤC BẢN ĐỒ THƯƠNG MẠI KHU VỰC ẤN ĐỘ THÁI BÌNH DƯƠNG
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King of Sand and oil Kingdom

     Cuộc thanh trừng vĩ đại tại nhà Saudi: Vĩ đại vì nó chưa có tiền lệ, vĩ đại vì nó mang trên mình một sứ 

mệnh cải cách toàn diện nhằm lột xác hoàn toàn Vương Quốc dầu và cát này đang giãy giụa trong cuộc 

chiến giá dầu, vĩ đại vì tham vọng bá chủ Trung Đông nếu hoàn thành giấc mơ Vương quyền, hoàn thành 

chiến lược kinh tế hiện đại 2030, thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn tài nguyên dầu mỏ. 

       Có thể gọi đó là cuộc chiến chống tham nhũng cũng được, cuộc chiến vương quyền cũng xong nhưng 

sự việc dường như xảy ra quá nhanh và quá nguy hiểm. Cuộc thanh trừng bắt đầu từ thượng tầng, đầy 

bất ngờ và chóng vánh, gọn gàng và đánh thẳng vào thành trì kết cấu trung tâm quyền lực của đế chế 

giàu có Trung Đông này, đánh gục lòng tự trọng và kiêu hãnh của hoàng tộc, đánh thẳng vào trái tim 

của sự hòa hợp, đoàn kết của đại gia tộc Saudi, đánh thẳng vào hệ thống tư bản thân tộc, chàng Hoàng 

tử trẻ Mohammad Bin Salman đã tạo nên một cuộc chiến với quá nhiều kẻ thù, cả trong lẫn ngoài cùng 

một lúc. 

     Việc đứng vững trong quá trình chuyển giao quyền lực sắp tới 

hay không sẽ có tác động rất lớn đến định mệnh của gia tộc 

này, cân bằng quyền lực Trung Đông và đường đi của giá dầu. 

Nguyên nhân: Xuất phát từ nhu cầu chính trị, trị tham nhũng, 

thâu tóm quyền lực, cạn kiệt tài khóa, nhu cầu cải cách mạnh 

mẽ, triệt để và toàn diện, tiêu diệt đối thủ, thực hiện tham 

vọng.

Hậu quả : chưa thấy hậu quả nào trực quan có thể quan sát 

được nhưng thông qua sự kiện cho thấy liệu có sự suy yếu 

của gia tộc này sau cuộc thanh trừng hay là một sự tập trung 

quyền lực tuyệt đối, quyết đoán, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên 

điều chắc chắn là sự suy giảm tình trạng cân bằng quyền lực tại khu vực Trung Đông, vốn đã trở nên 

mong manh hơn. Tương lai nhà Saudi ngày càng khó đoán khi mà liên minh Nga -Thổ - Iran trong cục 

diện hậu Syria là vô cùng vững chắc.

Mục đích tối hậu: Thái tử Mohammad bin Salman có thể có một tham vọng vĩ đại là đưa Saudi trở thành 

bá chủ duy nhất tại khu vực Trung Đông, khiến đối thủ Iran phải xưng thần.

SAUDI ARABIA
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THE ROCKET MAN



        
ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Chính sách nhìn chung không có sự điều chỉnh so với tháng trước nhưng động thái lại ám chỉ nhiều sự điều chỉnh 

trong tương lai
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Gradualism means killing volatility,

             buying time and hope
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    Mức chênh lệch lãi suất dài hạn và ngắn hạn tại Mỹ đạt mức thấp kỷ lục, đây là một dấu 

hiệu thể hiện sự bất bình thường của thị trường trong bối cảnh hiện nay mà khó có lời giải 

thích cho hiện tượng này một cách hợp lẽ. Theo đó, lợi suất ngắn hạn 1 năm, 2 năm tiếp 

tục đạt mức cao, theo dự phóng điều chỉnh lãi suất của FED trong nhịp điệu kinh tế thường 

nhật. Trong khi đó, mức neo lợi suất 10 năm lại gần như bất biến tại vùng 2.3 - 2.4%. Theo lý 

thuyết kinh tế, có thể là khả năng suy thoái kinh tế cao khi mức chênh lệch này xuống thấp, 

nhưng cũng có thể là nhu cầu đầu tư vào thị trường Mỹ tiếp tục dâng cao do chênh lệch lãi 

suất, hoặc do kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong tương lai là thấp. 

Tuy nhiên, diễn tiến này chưa tính đến kỳ vọng cải cách thuế sắp tới. Nếu như tình trạng 

phẳng trơ này tiếp tục ngay khi có sự kết hợp giữa nới lỏng tiền tệ và kích thích tài khóa 

trong năm sau thì rõ ràng đây là một biến số đáng quan tâm nhất trong quý I năm 2018.



     Ông Powell người được Tổng thống Trump đề cử vào vị trí Chủ tịch kế nhiệm của FED đã cho biết trong bài phát 

biểu ngày thứ Ba rằng bảng cân đối tài sản của FED sẽ giảm xuống 2,5 – 3 ngàn tỷ USD so với quy mô hiện hành 

là 4,5 ngàn tỷ USD trong 3-4 năm tới. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ kế thừa người 

tiền nhiệm nếu ông được Quốc hội Mỹ chấp thuận vào vị trí này. Như vậy gần như chắc chắn lãi suất sẽ được FED 

điều chỉnh tăng thêm lần thứ 3 trong năm nay như thị trường đã kỳ vọng. Ông kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng 

2,5% trong năm nay và cũng với tốc độ tương đương cho năm 2018 trong khi tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm về mức 

4% trong năm tới. Như vậy nhìn chung quan điểm của ông Powell có phần nào tương đồng như Chủ tịch đương 

nhiệm Yellen đó là nếu tiếp tục trì hoãn kế hoạch tăng lãi suất có thể gây ra nhiều rủi ro cho nền kinh tế khi tăng 

trưởng quá nóng.

Trong khi đó trong phiên điều trần vào 

ngày thứ Tư, Chủ tịch đương nhiệm 

Yellen tiếp tục tin tưởng vào sự mở rộng 

của nền kinh tế và sự cải thiện của thị 

trường lao động sẽ giúp sớm hỗ trợ tăng 

trưởng tiền lương và thu nhập của người 

lao động. Và điều này sẽ có tác động nhất 

định đến triển vọng trong trung hạn của 

giá cả và giúp ổn định lạm phát ở mức kỳ 

vọng 2%. Tuy nhiên vấn đề đau đầu của FED lúc này là họ vẫn không chắc chắn được nguyên nhân nào đang khiến 

lạm phát vẫn chưa thể hồi phục. 
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CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ - FED



  Nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của Chủ tịch NHTƯ Nhật Bản Kuroda sẽ kết thúc vào tháng 4/2018. Là một cánh tay 

đắc lực của Thủ tướng Abe trong việc quản lý chính sách tiền tệ ở nước này, nhiều khả năng ông sẽ được bổ nhiệm 

thêm một nhiệm kỳ nữa để hoàn thành những công việc đang còn dang dở. Chương trình nới lỏng tiền tệ của Nhật 

Bản sẽ còn tiếp tục cho đến khi lạm phát đạt đươc mục tiêu 2% như kỳ vọng của cơ quan này. Trong cuộc họp vào 

tháng 11 vừa qua nhìn chung không có nhiều thay đổi trong các quyết sách của BOJ. Tuy nhiên thị trường đang 

dành nhiều sự chú ý đến những phát biểu của Chủ tịch Kuroda tại Zurich vừa qua. Mặc dù khẳng định chính sách 

tiền tệ sẽ tiếp tục được mở rộng thêm một thời gian nữa nhưng ông đặc biệt chú ý đến những rủi ro của việc định 

hướng cố định lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức 0%. Thị trường ngoại hối vốn rất nhạy cảm với 

những thay đổi này đã nhìn nhận những 

tín hiệu đầu tiên của việc bình thường 

hoá chính sách lãi suất của BOJ đã dần 

xuất hiện như đã từng xảy ra với ECB. 

Hiện tại BOJ vẫn rất kiên định với việc 

thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng hiện 

hành và chưa thấy có dấu hiếu cơ quan 

này sẽ sớm chấm dứt ít nhất là đến năm 

2019 khi họ kỳ vọng lạm phát sẽ tiệm cận 

mức mục tiêu 2% trong giai đoạn này.

Những số liệu kinh tế đầy lạc quan gần 

đây đã khiến nhiều chuyên gia tự hỏi liệu 

việc các dòng vốn được bơm mạnh trong 

tiêu dùng có phải là lý do chính dẫn đến 

tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản cải 

thiện mạnh mẽ và xa hơn là giúp phục hồi 

lạm phát? Trong khi đó, bối cảnh sự hồi 

phục kinh tế của khu vực châu Á nói chung và nền kinh tế toàn cầu nói riêng đã tiếp sức cho nền kinh tế dựa vào 

xuất khẩu của Nhật với lợi thế là một đồng JPY yếu.

20    

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG NHẬT BẢN - BOJ



   Thêm vào đó, ngày càng nhiều chuyên gia đã nhận ra rằng quyết định giữ cho lợi suất trái phiếu của Nhật ở mức 

0% có thể gây tổn hại cho lợi nhuận của hệ thống ngân hàng nước này, giảm bớt nguồn cung vốn và thu hẹp lượng 

tín dụng cho nền kinh tế. BOJ đã bắt đầu lo lắng về việc kiểm soát đường cong lợi suất sẽ dẫn đến sự không ổn 

định trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình và gây méo mó đối với thị trường trái phiếu. Những tín hiệu từ 

Thống đốc Kuroda tại Zurich vừa qua cho thấy ông bắt đầu xem xét nghiêm túc về việc phải sớm điều chỉnh chính 

sách về đường cong lãi suất này. Tuy nhiên có thể BOJ phải chờ đợi lạm phát sớm có những chuyển biến rõ nét 

hơn, ít nhất phải vượt mức 1% (trong 12 tháng tới đây) để có cơ sở cho một sự điều chỉnh. Và khi đó việc hạn chế 

những méo mó cho thị trường tài chính có thể là một lý do hợp lý dành cho BOJ. Điều này là phù hợp với bối cảnh 

nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế 

giới đang chuyển dần sang nửa thắt chắt 

chính sách tiền tệ của nền kinh tế nước 

mình. FED đã tăng lãi suất 3 lần trong 

năm nay và có thể từ 3-4 lần trong năm 

2018. Điều này sẽ giúp hệ thống ngân 

hàng tại Nhật tránh bị tổn thương trước 

sức ép của sự sụt giảm thanh khoản USD 

trên phạm vi toàn cầu.

    Nếu có thể tiếp tục thêm một nhiệm kỳ thì khả năng mới có đủ thời gian cho ông Kuroda có thể điều chỉnh chính 

sách kiểm soát đường cong lãi suất cho phù hợp. Tuy nhiên sự thay đổi này của Thống đốc Kuroda phần nào đang 

trái ngược với quan điểm của đương kim Thủ tướng Nhật Abe. Mọi người đang chờ đợi quyết định về nhân sự cho 

vị trí này của Thủ tướng Nhật vào tháng 4 năm sau khi nhiệm kỳ hiện này của Thống đốc Kuroda chấm dứt. Vào 

tuần trước, thủ tướng Abe đã gặp gỡ cố vấn lâu năm Etsuro Honda một người có đồng quan điểm với ông và có 

thể tiếp tục con đường mà ông Kuroda đang thực hiện.

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG NHẬT BẢN - BOJ
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  Hòa cùng với thành công trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC, trong tháng 11, nền  kinh tế Việt 

Nam đón nhận  những con số lạc quan. Ví dụ như lượng khách quốc tế 11 tháng đạt 11,65 triệu lượt, tăng 

27,8% so với cùng kỳ. Vốn FDI đạt kỷ lục với 19,8 tỷ USD đăng ký, tăng 52%. Số doanh nghiệp thành lập 

mới đạt 116 nghìn với vốn đăng ký tăng 41,9%.

- Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao tiếp tục là động lực tăng trưởng cho Tổng Cung

Tính từ đầu năm, tăng trưởng khu vực Dịch vụ và đặc biệt là khu vực nông,lâm, thủy sản luôn có mức cải thiện 

mạnh kể từ đầu năm (lần lượt ở mức 7.25% và 2.78%) thì tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng chỉ thực 

sự tăng tốc từ quý 2/2017. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,3% so với cùng 

kỳ năm 2016. Trong đó, chế biến chế tạo tăng 14,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; ngành cung 

cấp nước và xử lý rác thải tăng 7,7%; ngành khai khoáng giảm 7,1%.

Với sự gia tăng mạnh mẽ của đầu tư do tín dụng tăng cao (tăng trưởng 15.6%) và giải ngân vốn FDI tăng mạnh 

(+13.4% yoy), cùng với đó cán cân thương mại sau 2 quý đầu năm nhập siêu đã lần đầu đạt mức xuất siêu (1,6 tỷ 

USD) trong quý 3 do xuất khẩu tăng mạnh, dự báo tổng cung của nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tháng 

cuối năm. Ngoài ra, cầu tiêu dùng và xuất khẩu cũng sẽ tăng mạnh trở lại trong giai đoạn này.
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Nguồn TCTK



 - Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, đứng đầu là nhóm bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô – xe máy 

Trong 11 tháng, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 

140.394 (116.045 doanh nghiệp thành lập mới tăng 14,1%; 24.349 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động). Tổng 

vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 11 tháng theo đó là 2,71 triệu tỷ đồng.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng năm 2017 là 10.814 doanh nghiệp, tăng 3,3% so với 

cùng kỳ năm trước, Còn số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng là 55.664 doanh nghiệp, tăng 

3% so với cùng kỳ.
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Dữ liệu đăng ký của doanh nghiệp cho thấy 

lượng doanh nghiệp đăng ký mới tập trung chủ 

yếu ở các ngành nghề mà đứng đầu là nhóm 

bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô - xe máy với 

số doanh nghiệp là 41.627, chiếm 35,9%; Công 

nghiệp chế biến chế tạo có 14.846 doanh 

nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 14.695 

doanh nghiệp, chiếm 12,7%



- Giải ngân công có diễn biến tích cực, vốn FDI bức phá đạt kỷ lục mới 

Tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm có chuyển biến tích 

cực. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đầu tư. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 

ước tính đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 6,6 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 24,8 nghìn tỷ đồng. 

Tính chung 11 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 252,8 nghìn tỷ đồng, bằng 

82,9% kế hoạch năm và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Ở khía cạnh FDI, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 

33,09 tỷ USD, tăng 82,8% so với cùng kỳ năm 2016. Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã lên đến 

2.293 dự án, giải ngân được 16 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2016.
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- Xuất siêu 2,8 tỷ USD 

Tính chung 11 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 

trước. Còn nhập khẩu ước đạt 191,0 tỷ USD, tăng 21%. Như vậy, 11 tháng năm 2017 xuất siêu 2,8 tỷ USD, trong 

đó kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 26,2 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện 

đạt 41,3 tỷ USD, tăng 30,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 23,6 tỷ USD, tăng 38,1%; dệt may đạt 23,6 tỷ USD, 

tăng 9,5%; giày dép đạt 13 tỷ USD, tăng 11,6%... Tuy vậy, một số mặt hàng truyền thống có tiếng ở Việt Nam lại 

có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước: Cà phê đạt 2,9 tỷ USD, giảm 3,6% (lượng giảm 22,4%); 

hạt tiêu đạt 1,1 tỷ USD, giảm 21,4% (lượng tăng 20,5%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 896 triệu USD, giảm 1,2% 

(lượng tăng 3,9%).

Các lĩnh vực được đầu tư nhiều trong năm 2017



- CPI bình quân 11 tháng tăng ổn định ở mức thấp 3,61% 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2017 tăng 0,13% so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng cao 

nhất với 0,68% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 4/11/2017 và 20/11/2017 (tác 

động làm CPI tăng khoảng 0,07%); nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,2%, trong đó dịch vụ y tế tăng 0,23% do có 

2 tỉnh thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế; nhóm may mặc, mũ 

nón, giày dép tăng 0,15%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%... CPI bình quân 11 tháng năm nay tăng 3,61% 

so với bình quân cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng tăng 1,42% so với bình quân cùng kỳ 

năm 2016.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 12/2017 sẽ  tăng  nhẹ so với tháng 11, do một số yếu tố như giá 

lương thực, thực phẩm, giá dịch vụ y tế; Giá vật liệu xây dựng; Giá gas; Giá xăng dầu dự báo sẽ đồng loạt tăng nhẹ.
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- Tình hình cân đối ngân sách nhà nước

Bội chi NSNN tiếp tục duy trì ở mức thấp. Lũy kế đến 15/11, bội chi NSNN ước đạt 37,3% kế hoạch (thấp hơn so 

cùng kỳ năm 2016 và 2015 là: 67,7% và 68,5%), tương đương 1,33% GDP, do thu và chi NSNN đều đạt chậm hơn 

so với tiến độ bình quân dự toán. Cụ thể: dù được hỗ trợ từ thu dầu thô (đạt 103,2% dự toán, vượt kế hoạch sau 

nhiều năm hụt thu do giá dầu phục hồi) và thu xuất nhập khẩu khả quan (đạt 91,5%) nhưng do thu nội địa đạt 

thấp (79,8%) nên tổng thu NSNN ước đạt 

999,12 nghìn tỷ đồng, mới bằng 82,4% dự 

toán (cùng kỳ 2016: 84,1%). Tương tự, tổng 

chi NSNN ước đạt 1.065,7 tỷ đồng, chỉ bằng 

76,6% dự toán (cùng kỳ 2016: 80,5%). Thu 

chi NSNN đạt chậm do thu từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong thu nội địa và chi đầu 

tư XDCB đều thấp. Tiến độ thu từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh mới đạt 69,9% dự toán; trong khi tiến độ chi đầu tư XDCB chỉ bằng 56,2%, thấp hơn nhiều so 

mức 65,8% và 73,2% của cùng kỳ năm 2016 và 2015.

CPI growth (yoy) qua các tháng
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    Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong tháng 11 tăng so với tháng trước, đặc biệt ở kỳ hạn 
3 tháng do nhu cầu nhận nguồn qua tết tại các NHTM tăng mạnh. Cụ thể, kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng 
và 3 tháng tăng lần lượt 32 điểm, 40 điểm và 91 điểm. Đáng chú ý là kỳ hạn 1 tuần, sau khi tăng 
lên đến 1,7% từ mức 1,07% hồi đầu tháng, đã quay đầu giảm điểm và dừng ở mức 0,93% vào ngày 
cuối tháng. Các kỳ hạn dài hơn – 1 tháng và 3 tháng – theo xu hướng tăng dần và chốt lần lượt 
quanh mức 2,3% và 4,73% ngày cuối tháng.
    Thị trường giao dịch tiếp tục sôi động với doanh số bình quân phiên ở mức 26,2 nghìn tỷ đồng, 
giảm nhẹ 2,8% so với tháng 10, nhưng vẫn tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giao 
dịch kỳ hạn ngắn ON-1 tuần vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu 75% tổng giá trị giao dịch. Bên cạnh đó, 
doanh số bình quân phiên cho giao dịch mua, bán có kỳ hạn GTCG ở mức 5 nghìn tỷ đồng, tăng 
4,1% so với tháng trước, giao dịch chủ yếu ở kỳ hạn 1 – 3 tháng. 
Các yếu tố chính tác động đến thị trường liên ngân hàng trong tháng gồm:
+ Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn cuối 
năm đang tiến triển tích cực. Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân đầu tư công có thể gây ảnh hưởng 
nhất định lên số dư tiền gửi của Kho bạc tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước. 
+ Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua từ hệ thống khoảng 667 triệu USD trong tháng 11, tương 
đương dòng tiền khoảng hơn 15 nghìn tỷ VND được bơm ra thị trường. Để điều tiết lượng tiền 
này, NHNN đã tăng khối lượng gọi thầu qua kênh đấu thầu T-bill, tuy nhiên NHNN đã chủ động rút 
ngắn kỳ hạn gọi thầu từ 2 tuần xuống 1 tuần để các ngân hàng cân đối thanh khoản linh hoạt hơn 
trong giai đoạn cuối năm. Lãi suất trúng thầu dao động quanh 0,5 – 0,6%/năm, thấp hơn so với lãi 
suất giao dịch trên thị trường liên ngân hàng từ 30 - 130 điểm. Số dư T-bill vào cuối tháng là 65,2 
nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với tháng trước, và là số dư cao nhất tính từ đầu năm nay.
+ Tâm lý thị trường thận trọng hơn trong giai đoạn cuối năm cũng như nhu cầu nhận nguồn cho 
thanh khoản dịp tết Nguyên Đán tạo áp lực lên lãi suất ở các kỳ hạn dài từ 1 tháng đến 3 tháng. 

DIỄN BIẾN VND: BIẾN ĐỘNG MẠNH Ở KỲ HẠN NGẮN VỚI THANH 
KHOẢN TIẾP TỤC DỒI DÀO
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Trong tháng 12, dự báo thanh khoản thị trường bớt dồi dào, lãi suất biến động mạnh hơn ở kỳ hạn 
ngắn, dao động quanh 1,5% - 2,5%/năm ở kỳ hạn 1 tuần. Các yếu tố tác động đến thanh khoản 
và lãi suất thị trường liên ngân hàng trong thời gian tới bao gồm:
+ Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG), tín dụng đã được đẩy nhanh hơn trong 
tháng 11/2017. Ước tính đến cuối tháng 11/2017, tổng tín dụng ước tăng 2,8% so với tháng trước 
và tăng 15,3% so với đầu năm, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 là 21% 
thì trong tháng 12 phải tăng thêm 5,7%, điều này là không thể. Còn so sánh với kế hoạch tăng 
trưởng tín dụng ban đầu là 18% thì riêng tháng 12 phải tăng thêm 2,7%. Về huy động vốn, tháng 
11/2017 ước tăng 13,5% so với cuối năm 2016. Như vậy, sau 11 tháng tăng trưởng huy động vốn 
vẫn thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng, tuy nhiên thanh khoản của hệ thống ngân hàng nhìn 
chung ổn định do được hỗ trợ từ việc NHNN mua lượng lớn ngoại tệ từ hệ thống Ngân hàng 
thương mại. 
+ Tốc độ giải ngân đầu tư công thường được đẩy nhanh hơn trong giai đoạn cuối năm,  tạo áp 
lực lên dòng tiền của KBNN tại hệ thống ngân hàng thương mại. Số dư tiền gửi của KBNN tại hệ 
thống ngân hàng vì thế dự kiến biến động thường xuyên hơn và tiếp tục xu hướng sụt giảm trong 
tháng 12.
+ Tại các báo cáo, Ngân hàng Nhà nước phát đi tín hiệu thuận lợi cho định hướng tiếp tục chính 
sách nới lỏng, thanh khoản của hệ thống ngân hàng có thể được đảm bảo.
- Diễn biến USD: Trong tháng 11, đồng USD trên thị trường liên ngân hàng không có nhiều biến 
động. Thanh khoản ở kỳ hạn dưới 1 tháng tiếp tục được duy trì ổn định, tuy nhiên, ở kỳ hạn trên 1 
tháng thanh khoản khá kém khi khối lượng giao dịch được ghi nhận ở mức thấp. Lãi suất tiếp tục 
đi ngang và dao động quanh mức 1,4%; 1,7% và 2%/năm lần lượt ở kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng và 3 
tháng.
Dự báo trong tháng 11, thanh khoản USD tiếp tục ổn định, lãi suất tăng nhẹ từ 10 - 20 điểm. 
Một số yếu tố tác động chính gồm:
+ Khả năng Fed tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 12 đã tăng lên mức 95,8% so với mức 82% hồi 
tháng 10, tạo áp lực tăng lãi suất USD trên thị trường quốc tế trong thời gian tới.
+ Thanh khoản VND dự kiến căng thẳng hơn trong giai đoạn cuối năm, có thể làm gia tăng nhu 
cầu nắm giữ USD để thực hiện các giao dịch đối ứng.
+ Dòng tiền USD sẽ tiếp tục đổ vào hệ thống ngân hàng trong tháng cuối năm qua kênh đầu tư 
FDI, kiều hối, quá trình thoái vốn tại các công ty Nhà nước.

DIỄN BIẾN VND: BIẾN ĐỘNG MẠNH Ở KỲ HẠN NGẮN VỚI THANH 
KHOẢN TIẾP TỤC DỒI DÀO
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     Trong tháng 11, Kho bạc nhà nước (KBNN) đã phát hành thành công 2,931 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ 

(TPCP), bằng 42% mức phát hành của tháng trước là 6,910 tỷ đồng, tương ứng  tỷ lệ trúng thầu là 26%, 

giảm khá mạnh so với tháng 9 và thàng 10 (lần lượt là 48% và 61%). Bên cạnh đó, KBNN cũng điều chỉnh 

giảm kế hoạch phát hành quý IV xuống mức 169,2 nghìn tỷ đồng, giảm 14 nghìn tỷ so với kế hoạch trước 

đó. Như vậy, tính đến tháng 11, KBNN đã phát hành thành công 157,931 tỷ đồng, hoàn thành 93.4% kế 

hoạch phát hành sau khi điều chỉnh của năm 2017.

    Trong tháng 11 cũng xuất hiện sự trở lại gọi thầu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, với mức gọi thầu 

5,000 tỷ đồng, và đã phát hành thành công 4,000 tỷ đồng; Ngân hàng Chinh sách Xã hội gọi thầu 3,948 

tỷ đồng, và đã phát hành thành công 1,882 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm tới nay, Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam đã huy động được 15,400 tỷ đồng/25,145 tỷ đồng đáo hạn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy 

động được 8,542 tỷ đồng/9,250 tỷ đồng đáo hạn.

    Trong năm 2017, tổng lượng TPCP đáo hạn là 98,500 tỷ đồng, lượng tiền lãi phải trả là 60,000 tỷ đồng. 

Từ tháng 9 đến tháng 11, KBNN không có đáo hạn TPCP, trong tháng 12 này sẽ đáo hạn 8,070 tỷ đồng. 

Do đó, nhu cầu tái đầu tư lượng vốn này có thể sẽ giúp tỷ lệ trúng thầu của tháng 12 này cao hơn so với 

tháng trước.

           Hình 1: Phát hành mới và đáo hạn                                   Hình 2: Tỷ lệ trúng thầu trong 13 tháng gần nhất
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Hình 3: Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ Q4/2017 (tỷ VND)



     Tiếp nối sự ảm đạm trước đó, thị trường thứ cấp chỉ đạt được bình quân 2,190 tỷ đồng giá trị giao dịch 

(số liệu đã được loại bỏ các giao dịch Repo Outright), giảm 24 % so với tháng 10 và thấp nhất trong 6 

tháng gần đây. 

     Diễn lợi suất TPCP chủ đạo là đi ngang ở tất cả các kỳ hạn, chỉ có kỳ hạn 1 năm tăng khoảng 13bps, lên 

mức 3.88% vào cuối tháng 11; giảm nhe 1- 4 bps ở kỳ hạn 2 - 5 năm và tăng nhẹ 3 – 5bps đối với kỳ hạn 

dài trên 7 năm. 

     Lợi suất được duy trì ở mức ổn định nhờ có sự hỗ trợ của: (1) Điều chỉnh giảm kế hoạch phát hành của 

cả năm cũng như trong Quý IV làm giảm áp lực đối với KBNN, đồng thời cũng chủ động duy trì khối lượng 

gọi thầu và lãi suất trúng thầu ở mức thấp; (2) Thanh khoản thị trường tiền tệ tiếp tục dồi dào, mặt bằng 

các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng được duy trì từ 0.5% -  1.6%; (3) Lạm phát đến thời điểm này đang là 3,61%, 

vẫn thấp hơn mục tiêu 4% và đang trong tầm kiểm soát; (4) Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tỷ giá được 

kiểm soát tốt. 

     Trong tháng 12, lãi suất được dự báo sẽ tăng nhẹ lên mức 4.7% - 4.75% đối với kỳ hạn 5 năm bởi: (1) 

Thanh khoản thị trường dự báo sẽ không còn dồi dào như trước do tâm lý sẽ thận trọng hơn với kỳ vọng 

thanh khoản căng thẳng vào thời điểm trước Tết; (2) Số dư tiền gửi KBNN có xu hướng biến động thường 

xuyên hơn và có thể sẽ được giải ngân trong thời gian tới sẽ không hỗ trợ nhiều cho lợi suất trong tháng 

cuối năm; (3) Tăng trưởng tín dụng sẽ tích cực hơn, có thể sẽ đạt 19% vào cuối tháng 12 khi nhu cầu cho 

vay sản xuất kinh doanh vào thời điểm này

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU THỨ CẤP
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   Thị trường thế giới khởi đầu tháng 12 bằng một loạt các chiến thắng về mặt chính trị của Tổng 
thống Trump sau quãng thời gian chờ đợi như Tòa án tối cao Mỹ đã phê chuẩn lệnh cấm nhập cư 
và chương trình cải cách thuế lịch sử sau khi qua hai cửa tại Hạ viện và Thượng viện. Như vậy nền 
kinh tế Mỹ vốn đang vào đà tăng trưởng tốt sau 2 quý gần đây từ nay sẽ có thể được trợ lực thêm 
từ biện pháp kích thích tài khoá trong khi FED vẫn đang trên con đường thực hiện các chính sách 
bình thường hoá lãi suất một cách chậm rãi của mình. Tùy vào điểm rơi của chính sách thuế, sự kỳ 
vọng của thị trường vào tổng hợp lực của 2 yếu tố chủ đạo này sẽ thay đổi triển vọng của đường 
cong lợi suất USD và tương quan tỷ giá của đồng USD trong 2018. Chúng tôi nhận định đồng USD 
sẽ còn mạnh lên trong 3-6 tháng tới đây nếu điểm rơi về cải cách thuế diễn ra vào đầu năm sau. 
Điều này sẽ có tác động nhất định đến mặt bằng tỷ giá trong nước. Tuy nhiên trong khi thanh 
khoản USD trên phạm vi thế giới được dự báo sẽ căng thẳng hơn thì trong nước kịch bản đang 
theo chiều hướng ngược lại. Một điểm sáng trong việc huy động nguồn cung ngoại tệ năm nay là 
việc các thương vụ thoái vốn diễn ra trong thời điểm thị trường chứng khoán hồi phục mạnh mẽ, 
niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế ngày càng 
gia tăng giúp huy động được một lượng vốn ngoại tệ lớn từ bên ngoài với quy mô theo chúng tôi 
ước tính khoảng 4 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Đó là chưa kể đến tiềm năng từ thương vụ Sabeco 
có thể gia tăng nguồn cung dự kiến thêm 3,5 tỷ USD nữa. Điều này kết hợp với nguồn cung từ 
kiều hối theo đánh giá của chúng tôi sẽ là yếu tố giúp cân bằng tạm thời với áp lực từ thị trường 
bên ngoài. Năm nay thời điểm Tết âm lịch cách khá xa so với thời điểm kết thúc năm tài chính 
vào tháng 12 nên giúp thanh khoản được dàn trải không dồn nén như thời điểm năm 2016. Chính 

vì vậy, nhiều khả năng cho tới 
thời điểm kết thúc năm nay 
thị trường sẽ không có nhiều 
biến động lớn và giúp kéo 
dài chu kỳ ổn định của tỷ giá 
trong nước lên 9 tháng liên 
tiếp.
    Hiện tại mức chênh lệch 
lợi suất dài hạn và ngắn hạn 
đang ở gần mức thấp nhất 

lịch sử. Chênh lệch lợi suất trái phiếu 10 năm và 2 năm hiện đã giảm về mức gần 1,2%/năm và 
xu hướng dự kiến sẽ còn có thể tiếp tục giảm thêm trong những năm tới. Nếu so sánh với mức 
chênh lệch tại thị trường Mỹ, hiện tại đang ở mức 0,67% thì tương quan giữa hai thị trường hiện 
nay là quá thấp. Chúng tôi tin rằng, sự chuyển dịch của đường cong lợi suất của Mỹ bởi các yếu tố 
trong tương lai như đã đề cập ở trên sẽ tạo áp lực lớn lên thị trường tài chính Việt Nam. 

TỶ GIÁ VẪN SẼ ỔN ĐỊNH TRONG THÁNG CUỐI NĂM
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Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả/tổn thất kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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