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Bi, đừng sợ !

    

Tựa đề Bản tin được lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên của đạo diễn Phan Đăng Di. 
Tác phẩm này đã nhận được nhiều giải thưởng tại các Liên hoan phim trong nước và 
quốc tế.
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 Cuộc đời là tập hợp những trò chơi 
    Cuộc đời không đơn thuần là một trò chơi, mà là tập hợp các trò chơi. Thước đo thành 

công của đời người là khả năng có thể tham gia nhiều vai trò trong nhiều trò chơi khác nhau 

của một nhân cách. Chỉ có một cách duy nhất để thực hiện điều đó trên đường đời là anh 

phải chọn lựa chơi một cách công bằng, chân thật nhất, không được phép gian lận. Thực 

tiễn trải nghiệm của sinh vật sống được đúc kết bởi cuộc dấn thân của nó đến khi trút hơi 

thở cuối cùng trong cuộc chiến sinh tồn. Và quả ngọt được nếm là sự tận hưởng tất cả các 

cảm giác có thể có do từng trò chơi mang lại.

    Thời gian trôi qua, càng trải nghiệm con người càng cảm thấy mình bất toàn, yếu đuối 

trong thể xác, bị giới hạn bởi những ràng buộc, bất lực trong từng hoàn cảnh nhưng họ có 

thể chọn lựa không hề yếu đuối trong tâm hồn, ngọn lửa tinh thần luôn sẽ gột rửa tâm can 

trong những giây phút nghiệt ngã nhất. Trong những khoảnh khắc hiện tại đó, con người 

đã sống trọn vẹn trong cuộc dạo chơi của chính mình, họ trở nên bất tử. “Thứ giới hạn đó 

chính là sự thiếu hụt duy nhất của cái vô hạn”. Thứ mà các thánh thần toàn năng phải luôn 

ganh tị với loài người nhỏ bé và mong manh.

     Theo thời gian, độ trưởng thành trong tương quan với sự hiểu biết.

    

    Lòng tự tin là thứ được bồi đắp qua thời gian bằng kiến thức, hun đúc bằng trải nghiệm, 

trau dồi bằng hành động.
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     Về đối đầu thương mại:

    Diễn tiến thực tại cho thấy chưa có bất cứ bên nào muốn hạ đài mà còn chuẩn bị tích cực 

cho một cuộc so găng lâu dài nhằm thử sức bền. Thuế quan chiến chỉ là khai cuộc của một 

trận cờ, là động binh cho một cuộc chiến nhằm tranh giành ảnh hưởng trên bình diện toàn 

cầu. Biểu hiện bên ngoài là những phản ứng tiêu cực trên thị trường tài chính tiền tệ thế giới 

mà hậu quả là các quốc gia với thể trạng yếu kém, cân đối vĩ mô bất ổn, nặng nợ nước ngoài 

với cán cân thanh toán bị thâm hụt nặng và triền miên sẽ bị ảnh hưởng nặng từ những dư 

chấn này. Những diễn biến biến động trên thị trường tiền tệ xảy ra trong tháng 7 làm cho 

mọi người lầm tưởng nguy cơ một cuộc chiến tiền tệ sẽ xảy ra ngay sau các căng thẳng 

đối đầu thương mại. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng về mặt con số, số hàng hóa bị đánh thuế 

trên tỷ trọng tổng giao dịch là những con số không đáng kể và chỉ nếu vì thế mà nền Kinh 

tế Trung Quốc phản ứng như thế thì thực sự họ chỉ là hổ giấy. 

TỌA SƠN QUAN HỔ ĐẤU

  CỤC DIỆN HIỆN TẠI
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     Vấn đề chính yếu trong cơn biến động này là sự chuyển mình của nước Mỹ khi chính 

quyền mới thực hiện Tân Chính và đồng thời thúc ép Trung Quốc buộc phải có sự hiệu 

chỉnh chính sách của mình cho phù hợp. Sự thật ẩn chứa đằng sau các diễn tiến bề ngoài 

có thể là một cuộc chiến tổng lực của Mỹ phát động như thời tổng thống Reagan nhằm 

tranh giành sự ảnh hưởng dòng đầu tư tương lai (“Capital war” not “ Currency war”). Tàn 

cuộc cờ là sự phân định thắng bại trên thị trường đầu tư với trung tâm là vị thế đồng USD, 

là định hướng dòng chảy vốn trong dài hạn, là năng lực sáng tạo và cạnh tranh của Mỹ, là 

tái định hướng chuỗi cung ứng toàn cầu, là tái định vị vị thế các liên minh, chủ nghĩa bảo 

hộ quốc gia. Xu hướng toàn cầu hóa sẽ phải tạm thời thoái trào bởi trào lưu chủ nghĩa kinh 

tế dân túy quốc gia. Trong cuộc cờ này, các quốc gia nhỏ bé cần phải bình tĩnh, tái định vị 

những điểm mạnh điểm yếu của quốc gia mình để có chiến lược ứng phó phù hợp trong 

xử lý khủng hoảng, kiểm soát rủi ro, tránh những bước đi đón sóng lầm lạc mà dẫn tới loạn 

nhân tâm, đổ vỡ niềm tin trên diện rộng mà tàn cả cuộc cờ. Điểm mấu chốt là gia cố thêm 

các năng lực chống đỡ bền của nền kinh tế quốc nội dựa trên các bệ đỡ sẵn có, cải cách 

chính sách, gia tăng năng suất chứ không phải chạy theo sự điều chỉnh mang tính chất tùy 

nghi của quốc gia khác một cách bị động.
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Thời điểm chuyển biến: kết quả bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ

      Trở lại với cuộc chơi thuế quan, mọi người đều có chung nhận định là hai cường quốc 

này đang tích cực tích lũy lực lượng nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu dài lâu và không khoan 

nhượng. Trung Quốc đang tích cực có những bước điều chỉnh mang tích chất tùy nghi 

nhằm đối phó cuộc chiến trong hiện tại, nhưng đồng thời phải cân nhắc đến mục tiêu chiến 

lược cải cách hệ thống ngân hàng, tái cấu trúc nền kinh tế, lồng trong một giấc mơ Trung 

Hoa vĩ đại. Sự đối đầu không khoan nhượng giữa Mỹ - Trung, giữa một đệ nhất quốc đang 

tự bảo vệ uy quyền của mình và một đại quốc đang muốn trỗi dậy là điều không thể tránh 

khỏi. Điều không may là nó đã xảy ra sớm ngay trong thập kỷ này, ngay trong năm 2018 

này. Và chúng ta, những quốc gia bé nhỏ, những doanh nghiệp vừa vươn ra biển lớn, những 

cá nhân đơn bạc như những con diều đang bay trong cơn cuồng phong. Tất cả chỉ mới bắt 

đầu. Tuy nhiên, điều may mắn hơn cả là cuộc đối đầu này không phải là cuộc chiến tranh 

thật sự. Cuộc chiến thực sự đã và đang diễn ra trên bình diện kinh tế, tài chính, khoa học kỹ 

thuật, không gian mạng, công nghệ nguồn suốt hơn 30 năm qua, nhưng luôn bị che lấp bởi 

trào lưu toàn cầu hóa, hợp tác kinh tế chuyển giao công nghệ của tầng lớn tinh hoa. Mặc 

dù giới truyền thông đang khuếch tán mạnh nỗi lo ngại và nỗi bi quan về xung đột thương 

mại thì chúng tôi cho rằng điểm chuyển biến xung đột này sẽ sớm xuất hiện ngay sau kết 

quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới trong bối cảnh Tổng thống Trump có thể 

đảm bảo được sự an toàn sức mạnh của chính đảng của mình trong lưỡng viện Quốc hội 

hay không. Nếu tổng thống Mỹ tiếp tục giành thắng lợi vẻ vang với đa số ghế ở lưỡng viện, 

kịch bản Trung Quốc sẽ sớm chịu ngồi vào bàn đàm phán là khá chắc chắn vì khoảng cách 

thời gian 3 tháng cầm cự với 6 năm đối đầu là vô cùng khác biệt và khắc nghiệt. Nền kinh 

tế Trung Quốc có thể không chịu nổi cú sốc nhiệt đó. Ngược lại, bất cứ sự suy yếu nào của 

chính quyền  tổng thống Trump sau bầu cử sẽ gây cản trở năng lực thực thi Tân chính thì 

Trung Quốc vẫn muốn ngồi vào bàn đàm phán với chút lợi thế có được so với 3 tháng trước 

đó và chính quyền Trump cũng dễ dàng ngồi vào bàn đàm phán hơn vì thiệt hại thêm về 

kinh tế sẽ không có lợi ích nhiều cho nửa nhiệm kỳ cuối.
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Vị thế của Mỹ trong hiện tại: Mỹ đang chơi cờ Vua

    Với vai trò xuất kích trước, chủ động tấn công dồn dập trên mọi mặt trận nhằm chiếm 

lĩnh tiên cơ, tái lập vị thế của mình trước mối đe dọa tiềm tàng trên tất cả các phương diện 

(“Nga chỉ là một quốc gia gây rối, Trung Quốc thật sự là mối đe dọa trực tiếp hiện hữu đến 

vị thế của Mỹ trên khắp thế giới” Steve Bannon, cựu cố vấn Tổng thống Trump ). Chính 

quyền Mỹ đã sử dụng rất nhiều đòn phép sấm sét từ chiến thuật đến đại chiến lược như 

thuế quan, tài khóa, cải cách, thương thuyết, đến xây dựng kinh tế chủ nghĩa quốc gia, tái 

lập trật tự quan hệ đồng minh thực chất hơn tại NATO, WTO, INDO-PACIFIC nhằm gây sức 

ép tuyệt đối lên Trung Quốc. Họ, chính quyền Mỹ, có thể tuyên bố thắng lợi nếu như một 

là Trung Quốc chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán về mở cửa thị trường, tự do thương mại 

hoặc thông qua gia tăng các thiệt hại kinh tế qua thời gian khiến cho Trung Quốc phải thay 

đổi quan điểm hoặc bị sụp đổ kinh tế như Tổng thống Reagan đã làm cho Nga sụp đổ kinh 

tế trong vòng 10 năm của chiến tranh lạnh hay Nhật Bản rơi vào thập kỷ mất mát trong 

vòng 30 năm bởi khủng hoảng nợ khi thách thức vị thế số một về kinh tế của Mỹ. 

Vị thế Trung Quốc trong hiện tại: họ đang chơi cờ vây

      Trung Quốc đang gặp thế bất lợi một cách bất ngờ khi đang trong quá trình chuyển 

hướng nền kinh tế thông qua đại sách lược (xem Bản tin với chủ đề ''Giấc mộng Trung 

Hoa''). Trong thế tiến thoái lưỡng nan, họ phải giải quyết cùng một lúc nhiều vấn đề mâu 

thuẫn mục tiêu, vừa đảm bảo quốc kế dân sinh ổn định, tăng trưởng kinh tế trong biên 6.7 

- 7.0% nhưng phải tích cực dọn dẹp và thu hẹp hệ thống tài chính ngân hàng đang ở mức 

độ báo động về năng lực gánh nợ, vừa phải hiệu chỉnh cân bằng vĩ mô nhằm đối phó cuộc 

đối đầu trước mắt vừa phải đảm bảo mục tiêu chiến lược lâu dài. Thuế quan là cú đánh vỗ 

mặt và giai đoạn khẩn tấu nhất của chu kỳ chuyển dịch kinh tế từ xuất khẩu sang tiêu dùng, 

từ đi vay sang tài trợ, từ bế quan tỏa cảng thị trường vốn sang mở rộng, thâm nhập sâu 

vào tài chính toàn cầu. Chính điểm mấu chốt khẩn tấu thời gian này khiến cho hoàn cảnh 

Trung Quốc trở nên khốn đốn và chật vật hơn, nguy cơ nhiều hơn trong quá trình chuyển 

đổi. Trong tình thế đó, Trung Quốc buộc phải tìm cách hướng cuộc chơi theo cách của họ.
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Nếu người Mỹ chơi cờ Vua thì người Hoa đánh cờ Vây. 

    Thế trận 100 năm họ đã mở ra trong công cuộc “Thâu Quang Dưỡng Hối” suốt hơn 30 

năm phát triển kinh tế thần tốc, chờ đợi thời cơ chuyển mình trong “Giấc mộng Trung Hoa”, 

họ không dễ dàng từ bỏ con đường đã chọn, tư tưởng đã chọn, thành quả đã đạt được. Do 

đó, trước thế trận tấn công mạnh mẽ như vũ bão, trên mọi mặt trận, Trung Quốc vẫn từ 

từ mở ra các mắt trận theo cách của họ, tiếp tục xiết chặt vòng vây từ từ ở những vùng đất 

đang chiếm thượng phong, phong tỏa các lợi thế của đối thủ, khai thác triệt để điểm yếu 

và tại những nơi họ gặp nguy hiểm họ sẽ mở “mắt trận” để quản lý sự thất trận một cách 

có kiểm soát, kiềm hãm sự thất thế nhưng vẫn giữ vững trận địa, kiểm soát tàn cuộc sao 

không thể mất tất cả. Họ đang chơi với một tâm thế không tranh thắng mà chỉ kiểm soát 

thua có chừng mực nhằm kéo dài thời gian quan chiến. Có thể họ đang chờ đợi kết quả bầu 

cử, chờ đợi nỗi đau kinh tế phản đòn thấm dần và bắt đầu gây tác dụng ngược, chờ đợi thời 

cơ chuyển biến bởi một kỳ binh.

     Trong thế trận phức tạp và tinh vi trên các mặt trận kinh tế, tài chính, công nghệ mới, 

không gian mạng, ảnh hưởng chính trị,… cả hai quốc gia đều đang so găng một cách không 

khoan nhượng. Và mỗi bên điều có một số giới hạn mà nếu vượt qua lằn ranh đỏ đó, phần 

được sẽ không là gì so với phần mất. Riêng đối với Trung Quốc, CNY là biểu tượng, là giấc 

mơ Trung Hoa và vũ khí để triển khai chiến lược Trung Hoa Vĩ đại, nó là một phần chính yếu 

để chuyển hoán thị trường vốn Trung Quốc mở rộng hơn, sâu hơn, thâm nhập sâu vào 

vòng chu chuyển vốn toàn cầu. Với vị thế chiến lược đó, Trung Quốc sẽ không bao giờ vũ 

khí hóa CNY thành một công cụ phá giá nhằm đối đầu với Mỹ trong cuộc chiến thương mại. 

Vì nếu làm thế, họ mất nhiều hơn được, động thái điều chỉnh rổ tiền tệ thời gian nửa tháng 

cuối tháng 6 và suốt tháng 7 là những điều chỉnh mang tính chất tùy nghi nhằm phù hợp với 

tình hình mới của một USD mạnh ( trả lại trạng thái trước đó nửa năm khi Trung Quốc tiến 

hành chính sách một đồng CNY mạnh và tái cân bằng hệ thống tài chính nội địa ).
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Ngoài ra, Ngân hàng Trung Ương 

Trung Quốc một mặt phải giảm 

đòn cân nợ của cả hệ thống tài 

chính nhưng mặt khác lại sử dụng 

chính sách hỗ trợ thanh khoản 

theo mục tiêu “ liquidity targeting” 

nhằm hỗ trợ kinh tế và các lĩnh vực 

ưu tiên:

•  Cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc RRR cho toàn hệ thống về mức 16.5% nhưng phần lớn tiền 

dôi dư phải trả nợ cho các khoản vay hỗ trợ MLF trước đó

•  Phần thanh khoản thừa tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp SME có chỉ định

•  Tiếp tục hỗ trợ chương trình hoán đổi Debt Equity Swap đối với hệ thống bằng cách hạ 

chuẩn danh mục trái phiếu được thế chấp tại các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng 

Trung ương

•  Tiếp tục bơm thanh khoản thông qua chương trình MLF nhưng theo chỉ định các ngành 

nghề, doanh nghiệp ưu tiên.

         Số dư MLF mặc dù có tăng 

trở lại do chính sách hỗ trợ thanh 

khoản mục tiêu nhưng xét về 

góc độ trong dài hạn, MLF đã trải 

qua thời kỳ cực thịnh của nó. Nó 

sẽ dần được thay thế bởi thanh 

khoản từ cắt giảm tỷ lệ RRR.
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•   Hạ lãi suất cho vay doanh nghiệp SME và chấp nhận cầm cố các khoản nợ hoặc trái phiếu 

doanh nghiệp có mức tín nhiệm thấp hơn...

•   Điều tiết sự giảm giá CNY có chủ đích, có quản lý và có mục tiêu

•   Bắt đầu triển khai yếu tố thứ 3 trong điều hành tỷ giá “Counter cyclical factors”, cụ thể 

là bắt hệ thống ngân hàng thương mại phải ký quỹ giao dịch ngoại tệ ở mức 20% tại Ngân 

hàng Trung ương khi có giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn :

 o   Đối với hợp đồng mua kỳ hạn của khách hàng trong nước

 o  Đối với hợp đồng SWAP và CCS (không giao vốn kỳ đầu) mà khách hàng nhận 

ngoại tệ trong tương lai  

 o  Hợp đồng quyền chọn đối với khách hàng có quyền hay nghĩa vụ nhận ngoại tệ 

trong tương lai

•   Và yếu tố “countercyclic” này sẽ còn được sử dụng mạnh mẽ nhằm thực hiện ý đồ mục 

tiêu trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn của họ.



   Vị thế Việt Nam: Dĩ bất biến ứng vạn biến
     Với độ mở của nền kinh tế Việt Nam ngày càng lớn thì các biến động tiền tệ như trên sẽ 

tác động tiêu cực đến mặt bằng vĩ mô và ảnh hưởng đến một số chính sách phát triển kinh 

tế và sức khỏe của khu vực doanh nghiệp do thiếu vắng công cụ phòng vệ mà chủ yếu phụ 

thuộc vào sự can thiệp của NHNN. Nhưng không thể nói là tất cả điều là tiêu cực. Vị thế 

Việt Nam vẫn có thể hưởng lợi nhiều trong cuộc va chạm này nếu biết tận dụng. Tuy nhiên 

nếu không kiểm soát kỳ vọng và quản lý sự mong đợi của dân chúng trong nước một cách 

cẩn thận, hậu quả tiêu cực còn lớn hơn rất nhiều và ảnh hưởng trong dài hạn. Tình hình Việt 

Nam trong 6 tháng đầu năm ở một vị thế hoàn toàn trái ngược so với Trung Quốc, nếu như 

họ đang có tốc độ phát triển chậm lại, thiếu thanh khoản do giảm tốc hệ thống ngân hàng, 

giải quyết nợ xấu, cán cân thương mại bắt đầu âm và là đối trọng chính trong cuộc đấu đầu 

thương mại thì Việt Nam về cơ bản đã giải quyết xong các vấn đề của hệ thống ngân hàng, 

là một điểm sáng trong thu hút đầu tư, kết quả tăng trưởng ấn tượng, hệ thống ngân hàng 

được kiểm soát tốt, cán cân thương mại vẫn dương, kiểm soát tích cực thâm hụt đầu tư 

công. Theo chúng tôi, đây là cuộc tranh đấu về dòng vốn đầu tư, chuyển dịch chuỗi cung 

ứng, cạnh tranh về vị thế, thì Việt Nam ở góc độ nào đó là đang hưởng lợi trong dài hạn. Do 

đó, việc kiểm soát cân bằng vĩ mô, tránh điều hành chính sách đón đầu gây bất ổn tâm lý, 

tìm kiếm sự chủ động tích cực trong cải cách chính sách, năng lực đầu tư, năng suất, nâng 

cao năng lực cạnh tranh là việc nên làm.    

   Toàn cảnh

Kinh tế Việt Nam

7 tháng đầu năm 

2018

   Nguồn: Vietdata



   Vị thế đồng USD
      - DXY thì đang ổn định quanh mức 94 - 95
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- CFETS (China Foreign Exchange Trade System) thì đang trên đà sụp đổ.
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Sự nguy hiểm của vòng xoáy phá giá tiền tệ
Endless devaluation Spiral
    Hậu quả bất lường nhất của vòng xoáy phá giá tiền tệ như phương thuốc cứu cánh là một 

tâm lý kỳ vọng bất ổn, sợ hãi lan rộng, lòng tin biến mất. Mà lòng tin là thứ không dễ dàng 

đạt được mà một khi mất đi thì phải trả một cái giá rất đắt để có được lại nó. Hoàn cảnh tại 

Thổ Nhĩ Kỳ, Archentina, Indonesia... là một minh chứng của sự sụp đổ niềm tin. Hy vọng là 

Việt Nam sẽ không đi theo con đường này.



        
ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THÁNG 07

FED:  Giữ không đổi lãi suất cơ bản ở mức 1.75 - 2% trong khi phát tín hiệu 

cho thấy sẽ có thêm hai lần tăng lãi suất nữa trong năm nay. 

ECB: Tiếp tục giữ không đổi các mức lãi suất cơ bản như lãi suất tái cấp vốn 

(0%), lãi suất cho vay (0.25%), lãi suất huy động (-0.4%) nhưng ECB cho biết 

sẽ tiến tới chấm dứt chương trình mua trái phiếu hằng tháng vào tháng 12 

năm nay trong khi giữ nguyên chính sách lãi suất âm ít nhất đến mùa hè năm 

2019.

BOJ: Không điều chỉnh chính sách lãi suất trong tháng 7. Lãi suất qua đêm 

hiện đang được áp dụng ở mức -0.1% trong khi lợi suất Trái phiếu Chính phủ 

kỳ hạn 10 năm tiệm cận mức 0%.
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LẠM PHÁT ĐÃ HIỆN DIỆN RÕ NÉT HƠN TRONG BỨC TRANH 
KINH TẾ TOÀN CẦU
    Nguy cơ về bóng ma lạm phát đã hiện diện trở lại trong các báo cáo của 

nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới. Sự gia tăng của giá năng lượng chính là 

nguyên nhân chính khiến lạm phát toàn cầu đạt mức cao nhất trong 4 năm 

trở lại đây vào tháng 6 vừa qua.

     Báo cáo từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết giá tiêu 

dùng trong nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới - chiếm 80% sản lượng 

toàn cầu - đã tăng hơn 3.1% so với cùng kỳ năm trước. Con số này trong 

tháng 5 chỉ ghi nhận ở mức 2.9%.

      Trong số 35 thành viên của OECD bao gồm cả Mỹ tỷ lệ lạm phát bình quân 

đã tăng từ 2.6% lên mức 2.8% và cũng là mức cao nhất kể từ tháng 2/2012.

Phần lớn sự gia tăng này đến từ giá năng lượng, tăng 10.4% vào tháng 6/2017 

- mức tăng hằng năm nhanh nhất kể từ tháng 11/2011. Trong khi loại trừ giá 

năng lượng và thực phẩm  giá tiêu dùng giữ không đổi ở mức tăng 2%.

       Trước thời điểm tháng 9/2015, nền kinh tế toàn cầu đối diện với tình trạng 

lạm phát yếu dai dẳng và tình trạng dần được cải thiện hơn cho đến nay. FED 

là NHTƯ đi tiên phong trong việc bình thường hóa chính sách lãi suất vào 

cuối năm 2015. Ngày càng nhiều NHTƯ lớn trên thế giới gia nhập vào con 

đường này có thể kể đến như châu Âu, Anh, Canada, Úc... trong khi vẫn còn 

nhiều quốc gia khác vẫn đang phải tiếp tục sử dụng chính sách nới lỏng tiền 

tệ để kích thích lạm phát do các vấn đề cấu trúc của nền kinh tế mà trong đó 

tiêu biểu là Nhật Bản.
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     Thông điệp sau cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng trước của FOMC tiếp tục cho thấy 

sự lạc quan của FED đối với triển vọng kinh tế của nước Mỹ và phát đi tín hiệu mạnh hơn 

về khả năng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 9. Sau khi đã tăng lãi suất cơ bản 

thêm 0.25% vào tháng 6, nền kinh tế Mỹ đón nhận số liệu về tăng trưởng GDP đạt mức kỷ 

lục 4.1% trong quý II và 3.1% nếu tính trong nửa đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước. 

Thách thức hiện tại của FED là đảm bảo tốc độ gia tăng dần của chi phí cho vay để giữ cho 

nền kinh tế không quá nóng nhưng cũng không quá nhanh khiến nền kinh tế lâm vào tình 

trạng suy thoái. 

         Trong khi đó, FED tránh đề cập tác động của 

cuộc đối đầu thương mại hiện nay do không 

nằm trong phạm vi điều hành của cơ quan 

này. Tuy nhiên Chủ tịch Powell cũng ngầm 

ám chỉ thuế quan có thể khiến lạm phát tăng 

nhanh hơn một chút so với thời gian biểu kỳ 

vọng của FED. Điều mà FED quan tâm hơn là 

sự tăng trưởng toàn cầu có thể chậm lại nếu 

các cuộc đối đầu thương mại ngày càng trở 

nên nghiêm trọng hơn và sẽ đe dọa đến lợi 

nhuận của các doanh nghiệp Mỹ khiến FED 

phải xem xét lại các kế hoạch tăng lãi suất của 

mình. FED sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu kinh 

tế để đánh giá khả năng này. Tuy nhiên hiện 

chưa có nhiều dấu hiệu nghiêm trọng để FED có thể thay đổi lộ trình tăng lãi suất của mình. 

Theo đánh giá của thị trường có hơn 90% khả năng lãi suất tại Mỹ sẽ tăng thêm 0.25% 

trong phiên họp tháng 9 tới đây của FED.
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Tăng trưởng kinh tế cao trong quý II giúp FED tự tin 
duy trì kế hoạch tăng lãi suất của mình



     Đúng như dự báo trước đó, BOJ vẫn tiếp tục duy trì lãi suất ngắn và dài hạn ở mức cực kỳ 

thấp, một động thái nhằm chuẩn bị cho đợt tăng thuế tiêu dùng vào tháng 10/2019. Điều 

này sẽ giúp các hoạt động kinh tế dễ dàng thích nghi với một cú sốc kinh tế có thể diễn ra 

sau mỗi đợt điều chỉnh thuế như vậy trước đây. Việc cam kết duy trì mạnh mẽ việc nới lỏng 

định lượng thông qua chương trình mua trái phiếu có trị giá 80 ngàn tỷ JPY/năm đã xóa bỏ 

mọi hy vọng về khả năng BOJ sớm gia nhập con đường thắt chặt chính sách tiền tệ mà 

FED, ECB và mới đây là BOE đang tiến hành. Sự khác biệt trong cuộc chiến với giảm phát 

dai dẳng tại Nhật Bản so với các nền kinh tế lớn khác là điều đã tạo nên sự khác biệt trong 

việc điều hành chính sách tiền tệ hiện nay của BOJ. Chủ tịch Kuroda tiếp tục bảo vệ quan 

điểm giữ lợi suất ở mức gần 0% nhằm kích thích lạm phát mặc dù ngày càng có nhiều chỉ 

trích cho thấy điều này có thể làm rối loạn thị trường trái phiếu của nước này. Mặc dù vậy 

Chủ tịch Kuroda cho biết BOJ có thể cho phép lợi suất trái phiếu 10 năm của nước này biến 

động trong biên độ từ 0 - 0.2% miễn là không ảnh hưởng đến chương trình kích thích kinh 

tế. Sự thiếu vắng lạm phát đã được cơ quan này thừa nhận chưa thể sớm khắc phục và mức 

mục tiêu 2% có thể phải chờ đợi đến năm 2021 mới có thể đạt được. 

   

BOJ - Lãi suất ngắn và dài hạn được giữ ở mức gần 
bằng 0
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     Trong phiên họp chính sách tháng 7, ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã xác nhận 

lộ trình dần dần tiến tới chấm dứt chương trình nới lỏng định lượng nhưng cho biết sẽ vẫn 

giữ lãi suất ở mức hiện tại cho đến mùa hè năm sau. Trong khi đó, ECB tiếp tục nhấn mạnh 

sự phân hóa chính sách đang nới rộng ra giữa Mỹ và EU cùng với đó là tăng trưởng kinh tế 

cũng với tốc độ chênh lệch khá lớn. Chương trình mua trái phiếu hàng tháng dự kiến sẽ 

được chấm dứt hoàn toàn vào cuối năm nay và chuyển trọng tâm tiếp theo vào chính sách 

lãi suất. Hiện ECB vẫn đang áp dụng lãi suất ở mức âm 0.4% cho các khoản tiền gửi của các 

thành viên tại mình và điều này được duy trì từ tháng 3/2016 nhằm khuyến khích các ngân 

hàng bơm tiền nhiều hơn vào lưu thông. 

     Chủ tịch Draghi lý giải sự khác biệt về chính sách giữa NHTƯ Mỹ và EU thực ra chỉ là do 

hai bên đang ở các vị trí khác nhau trong chu kỳ kinh doanh dưới góc nhìn của một doanh 

nghiệp. Kinh tế Mỹ thuận lợi hơn là nhờ vào chương trình cắt giảm thuế được triển khai vào 

đầu năm nay  trong khi không bị phụ thuộc quá nhiều vào biến động trên thị trường dầu 

mỏ toàn cầu và xuất khẩu như của châu Âu. Hai nền kinh tế đầu tàu của châu Âu là Đức và 

Ý  đang phải vật lộn trong quá trình tái cơ cấu sau cuộc khủng hoảng nợ của toàn khu vực. 

Trong khi các quan chức ECB vẫn tự tin vào sự hồi phục của nền kinh tế khu vực, vẫn có 

các rủi ro bên ngoài cần phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ đó là cuộc đối dầu thương mại do 

Mỹ phát động và biến động khó lường của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Châu Âu có lẽ đã 

tạm thời yên tâm với những kết quả đạt được trong chuyến đi của Chủ tịch Ủy ban châu Âu 

Jean-Claude Juncker tới Mỹ giúp giảm đi khả năng gia tăng các mức thuế đánh vào hàng 

hóa xuất khẩu từ châu Âu vào Mỹ. Điều này được Chủ tịch Draghi đánh giá là một tín hiệu 

tốt cho thấy vẫn có khả năng để đàm phán các vấn đề thương mại trong khuôn khổ đa 

phương nhưng rủi ro từ chủ nghĩa bảo hộ thương mại sẽ không dễ dàng đối phó và sẽ có 

ảnh hưởng nhất định đến tăng trưởng của kinh tế châu Âu trong thời gian tới. 

Châu Âu tạm thời gác lại mối lo ngại căng thẳng 
thương mại với Mỹ.
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     Với việc ghi nhận sự tăng trưởng chậm lại, phần lớn các dự báo đều xem thời điểm tháng 

9/2019 là cột mốc cho đợt tăng lãi suất đầu tiên của cơ quan này mặc dù Chủ tịch Draghi 

chỉ ngầm thừa nhận phần nào về thời điểm này.  Ông không muốn tự trói buộc ECB vào 

một thời điểm cụ thể nhằm giúp cơ quan này linh hoạt ứng phó với các diễn biến bất lợi của 

nền kinh tế khu vực. Tuy nhiên trong biên bản họp của ECB công bố sau đó một ngày được 

dịch ra ngôn ngữ của các quốc gia thành viên đã để ngỏ khả năng lãi suất sẽ được tăng sớm 

hơn vào tháng 6/2019. Điều này hàm ý một số thành viên trong Ban điều hành đang mong 

muốn lãi suất tăng sớm hơn kế hoạch trước đó.

    Tăng trưởng kinh tế khu vực châu Âu trong quý II đặt mức thấp nhất trong hai năm trở 

lại đây là 0.3% trong bối cảnh lo ngại về sự sụt giảm của hoạt động thương mại. Tuy vậy, sự 

suy giảm này là vẫn chưa đến mức nghiêm trọng để ECB thay đổi kế hoạch tăng lãi suất của 
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    Thống đốc NHTƯ Anh khẳng định tại cuộc họp báo sau phiên họp tháng 7 rằng lạm phát 

đang cao hơn rất nhiều so với mức mục tiêu của cơ quan này mới là vấn đề đáng lo ngại chứ 

không phải là cuộc chiến thương mại toàn cầu. Các quan chức của BOE đã nhất trí nâng 

lãi suất từ mức 0.5% lên 0.75% và đây cũng là lần điều chỉnh tăng thứ hai liên tiếp chỉ trong 

chưa đầy 1 năm. Theo đánh giá của cơ quan này cuộc chiến thương mại vẫn còn trong tầm 

kiểm soát và chưa thể gây ra nhiều sự đứt gãy đối với dòng chảy thương mại toàn cầu. 

Tăng trưởng của kinh tế Anh có dấu hiệu chững lại trong thời gian vừa qua và điều này thể 

hiện thông qua sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế nước này đến từ BOE dưới áp lực 

từ cuộc ly hôn mang tên Brexit sẽ được khởi động vào tháng 3 năm sau. Nhiều thành viên 

của BOE cũng đánh giá động thái tăng lãi suất vừa qua có thể là không phù hợp vào thời 

điểm hiện tại tuy nhiên dường như mục tiêu kiềm chế lạm phát là được đa số thành viên 

còn lại ưu tiên hơn vào lúc này. 

BOE - Tăng lãi suất cơ bản của nền kinh tế Anh lên 
mức cao nhất kể từ năm 2009



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.

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
TẦNG 2, TÒA NHÀ 2/20 CAO THẮNG, QUẬN 3, TP HCM
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