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News is not the truth
Narratives are not the reality

Truth only being revealed through conflicts, collisions, chaos
 But what in you want the truth? Why not the untruth?

ITALEAVE
The Last Straw Put On 

The Top of House of Cards
The Ugly truth of EU collapse’s possibility: Further Amplifying

The story of differential in Growth and the differential in interest rate path, different trade Policies
This reality moves the yield and surges the USD exchange rate

Sudden strong USD against everything by
Libor surges, Real cost rises, Liquidity dries up, and Chaos

Feedback loop of this move will reinforce the collision of monetary policy and fiscal policy everywhere
The unleashing “ITALYLEAVE LEAGUE” Genie out of the lamp

By the 5-Star Move and League: shaking up EU 
ANTI-EU Snowball will gather its strength faster than anybody could imagine

Do we underestimate the risk of EU is breaking up?
What truth in EU dreams by Elites? What truth in People wants? What is reality out there? 

What consequences if EU breaks up? What will domino effect fall out? 

IN OUR THOUGHTS
EU can not continue as it looks like at present without unintended consequences 

A deep reform is needed is revealed as the Truth which the Elites in EU have been denying 
The true problems of EU does not lie on the financial markets

They just reflect 
ECB’s power is not limitless

It will be better like a LA LA LAND scenario then a Skyfall one
Be careful what you wish for!

TRUTH
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                                                                                       What are in you want the truth? Why not the untruth?  

              Friedrich Nietzsche



Tin tức không phải là sự thật 
Truyền thông không phải là thực tế 

Sự thật chỉ được hiển lộ thông qua xung đột, va chạm, hỗn loạn 
Nhưng cái gì trong ta mong muốn sự thật? tại sao không là sự không thật?

Italy rời bỏ
Cọng rơm khô cuối cùng 

Đặt lên trên ngôi nhà bằng những lá bài 
Sự thật đắng của giấc mơ EU nếu tan vỡ: càng làm khuếch đại  

Câu chuyện sai biệt về tăng trưởng và đường đi chệch hướng của chính sách lãi suất 
Thực tại này làm chuyển động lợi tức, tạo áp lực gia tăng tỷ giá đô la

Sức mạnh bất chợt của Đô la làm mất thăng bằng mọi thứ 
Libor tăng áp, chi phí thực gia tăng, thanh khoản cạn dần và hỗn loạn nảy sinh 

Vòng xoáy vu hồi được gia tốc bởi sự xung đột bởi chính sách tiền tệ và tài khóa EU 
Thần đèn “ITALYLEAVE LEAGUE” vừa được giải thoát 

Bởi chuyển động của 5-Star và League: rúng động toàn cầu 
Quả banh tuyết lăn sẽ sớm tập hợp sức mạnh của nó nhanh hơn sự tưởng tượng của bất kỳ ai 

Liệu chúng ta có đang đánh giá thấp rủi ro tan vỡ tại EU? 
Sự thật là gì của tầng lớp thượng tầng? của dân chúng? Bên trong giấc mơ châu Âu 

Thực tại EU là gì? Hậu quả tan vỡ là gì? ảnh hưởng domino sẽ ra sao?

Trong suy nghĩ của chúng tôi 
EU không thể tiếp tục tình trạng hiện tại mà không gánh chịu hậu quả bất lường 

Một cải cách sâu rộng cần thiết cấp thời phải được hiển lộ khi sự thật của giấc mơ EU được phơi bày
Mà tầng lớp thượng tầng Âu châu trong lõi trung tâm đang chối bỏ 

Vấn đề thật sự của EU không nằm tại thị  trường tài chính 
Chúng chỉ phản ánh thông qua những biến động ngoại biên dội vào trong tâm 

Và quyền lực của ECB thì không phải là không giới hạn. 
EU trông giống như vùng đất của nhưng kẻ mộng mơ “LA LA LAND”

Hãy cẩn trọng với những khao khát của mình !

SỰ THẬT
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  THÁNG 5 RỰC NẮNG
    Tiếp nối diễn tiến của sự biến động tài chính thế giới bởi một đồng USD mạnh xuất 

phát từ chênh lệch tăng trưởng và bởi khác biệt về chính sách toàn cầu, rối loạn trên 

chính trường nước Ý có sức ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính ổn định tài chính khu vực 

Châu Âu. Điều này làm dấy lên mối lo ngại thật sự về một xác suất đổ vỡ khối EU sau 

khủng hoảng Hy Lạp. Các dấu hiệu cảnh báo đó sẽ càng làm trầm trọng thêm xu hướng 

đã đề cập trong bài “The Big Short” tháng trước vì sự suy yếu của đồng EUR. 

    Chúng tôi cố gắng đi tìm một sự thật bên trong giấc mộng châu Âu và nhận ra đó là 

một sự thật không mấy gì dễ chịu.    
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     Liên minh chính trị giữa hai Đảng phái chiếm đa số mong muốn thành lập chính phủ 

khuynh hướng truy cầu những chính sách đối lập với Brussel, trái tim châu Âu (như đòi hỏi 

dỡ bỏ những trói buộc tài chính kham khổ trong khuôn khổ thắt lưng buộc bụng nhằm đạt 

được kỷ luật tài khóa, đòi hỏi tiến hành chương trình cải cách theo chính sách kích thích 

kinh tế tăng tổng cung). Cả hai đòi hỏi chính sách này đều đang được thắp sáng bởi ánh 

sáng của "Con đường tơ lụa" của Trung Quốc và "nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump 

trong giai đoạn hiện tại. Mong muốn này là nhu cầu chính trị trong lòng nước Ý, được dẫn 

dắt bởi khuynh hướng cổ súy ly khai đặt trong ràng buộc chung của những quy chuẩn, hiệp 

ước EU. Việc Brussel càng đưa ra các biên pháp áp đặt và trừng phạt sẽ càng thổi bùng lên 

tư tưởng “ly khai khỏi EU sẽ là cứu cánh“ để giải quyết vấn đề hiện tại của EU. Mâu thuẫn gay 

gắt này nếu không được giải quyết bằng những cải cách sâu rộng thực sự thì điểm đổ vỡ 

của một dự án chính trị lớn nhất lịch sử càng đến gần, một giấc mơ cộng đồng thịnh vượng 

chung nhằm giải quyết biến động lịch sử chiến tranh tàn khốc của một khu vực với quá khứ 

đau thương sẽ phải tan vỡ.        

MÙA HÈ ITALIA

Liên minh giữa Đảng Liên đoàn và 5 Sao có thể tiếp tục dành chiến thắng (55%) trong một 

cuộc bầu cử tiếp theo (nếu có). Kết quả này thể hiện sự thắng thế của chủ nghĩa dân túy và 

thiên hữu tại chính trường Ý vào lúc này.
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Hiện trạng tại Ý tiềm ẩn một rủi ro lớn gấp bội so 
với Hy Lạp trước kia
   Biến loạn tại chính trường Châu Âu gây hỗn loạn thị trường tài chính Châu Âu và thế giới, khoét 

sâu thêm vết rạn nứt vốn có của một EU bị tổn thương sau Grexit và chấn động Brexit. Một phần 

của hậu quả thể hiện sự tăng vọt về lợi tức trái phiếu chính phủ của nhóm nước ngoại biên



Hiện trạng tại Ý tiềm ẩn rủi ro lớn gấp bội so với 
Hy Lạp trước kia ... 

Hệ thống Ngân hàng châu Âu trong vòng xoáy nợ nần của Ý
Tuy nhiên với quy mô kinh tế gấp 10 lần Hy Lạp và nợ công ở mức 2.300 tỷ USD, một cuộc khủng hoảng tại Ý 

sẽ có tác động tiêu cực trên phạm vi toàn cầu
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ECB đã làm gì trong giai đoạn giữa tháng 3 đến tháng 5 - 
Liệu đây là đòn cảnh cáo, trừng phạt để làm gương?

Bảng tổng kết tài sản của ECB liên tục mở rộng nhằm cố gắng làm giảm nhẹ, xoa dịu nỗi đau 

của EU hay tiếp tục chiến lược mua thời gian và đẩy lùi khủng hoảng ?
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     Trong khi EU sử dụng một hệ thống thanh toán tức thời nhằm phục vụ đa nhu cầu thanh 

toán của tất cả các nước thành viên thông qua trung gian ECB, ECB có nhiệm vụ sử dụng 

khả năng mở rộng bảng cân đối kế toán của chính mình nhằm giải quyết nhu cầu thanh 

toán của cả liên minh, trong đó có các Ngân hàng Trung ương thành viên. Vấn đề là vì sử 

dụng chung một đồng tiền nhưng từng quốc gia lại truy cầu một chính sách tài khóa khác 

nhau nhằm thỏa mãn nhu cầu kinh tế tài chính quốc dân trong giới hạn kỷ luật tài khóa của 

từng nước thành viên.     

      Ngay trong nội bộ liên Âu, khối mâu thuẫn ngày càng chồng chất bởi sự bất tuân kỷ luật 

ngân sách từng thành viên trong đòi hỏi về nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Thực tế đó thể 

hiện ngay trong xu hướng của số cân đối của hệ thống Target2 - Nhóm các nước có kỷ luật 

tài khóa, giàu có, thịnh vượng, sống có trách nhiệm đang tài trợ, đang gánh vác, bị buộc 

phải gánh vác nhóm các nước không có kỷ luật tài khóa nghiêm minh, bị trói buộc bởi các 

quy định chặt chẽ, đã chấp nhận phá giá “đồng nội tệ” của chính mình nhằm bù đắp thâm 

hụt cán cân thương mại bằng biện pháp chấp nhận tỷ lệ thất nghiệp giới trẻ cực cao nhưng 

vẫn không cải thiện được thực tế cay đắng về một nền kinh tế quốc dân suy bại dần, đâu là 

sự thật ? đâu là giải pháp đúng đắn ?  

     Chúng ta cũng đã có thể đại khái đoán được khuynh hướng chính trị của tầng lớp trung 

lưu đang mất đi tương lai, của giới trẻ nghèo, thất nghiệp, với một tương lai u ám bị ám ảnh 

trong trào lưu dân túy và chủ nghĩa quốc gia là gì. Chính vì thế, xu hướng chính trị này sẽ 

tiếp tục thống trị và đào sâu khoảng cách xã hội, khối cộng đồng kinh tế chung với sự manh 

động ngày càng lớn. Đó là vấn đề lớn nhất của Châu Âu hiện tại.

Nguy cơ kép trong hệ thống thanh toán chung Châu Âu TARGET2 

“Bị kềm hãm – Bị khống chế”
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CHÂU ÂU TRONG VÒNG CƯƠNG TỎA
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    Một Châu Âu tan vỡ không phải là cách giải quyết tốt nhất các vấn đề mà liên 
minh này đang gặp phải, nó sẽ làm cho tình hình thêm tồi tệ. Tuy nhiên, các 
khuynh hướng vận động của xu hướng chính trị, các giải pháp sai lầm, sự trừng 
phạt hay đe dọa chỉ làm cho sự phẫn nộ lan rộng, tâm lý nhỏ nhen cá nhân trả thù 
cho đau khổ được nước dâng cao và làm cho lực ly tâm Châu Âu càng lớn. Châu 
Âu bây giờ đứng trước một nguy cơ tan vỡ lớn nhất chưa từng có trong lịch sử 
ngắn ngủi của nó. Thành hay bại sẽ được quyết định trong giai đoạn này, mà Hội 
nghị thượng đỉnh EU ngày 28 - 29 tháng 6 là một chỉ báo.
   Tham vọng của một nước Pháp trẻ trung và sự già dặn, thận trọng của nữ chiến 
binh Đức - công cuộc tranh giành ảnh hưởng quyền lực tại trung tâm quyền lực 
Âu châu.
     Sự khác biệt lớn nhất trong quan điểm giữa khối gắn kết German-Franco là một 
cam kết về năng lực tài khóa “Fiscal capacity” tham vọng, chất kết dính của một 
hình hài EU hoàn chỉnh khiến cho EU trở nên gần giống một vùng đất của những 
kẻ mộng mơ “La La Land” hơn bao giờ hết!   
    Trong lúc chờ đợi kết quả thực tế từ Hội nghị thượng đỉnh châu Âu vào cuối tháng 
này, chúng tôi vẫn hy vọng về một kết quả tốt đẹp nhưng chúng tôi đang đánh giá 
diễn biến tại Châu Âu với một tâm thế đầy hoài nghi, cẩn trọng và gia trọng rủi 
ro Âu châu lên mức cảnh báo bởi lực ly tâm của chính nó. Chúng ta không được 
phép đánh giá thấp rủi ro châu Âu ngay vào thời điểm hiện tại khi mà ý chí cường 
lực của các bên đạt ngưỡng chịu đựng, kiên nhẫn lực đang bị bào mòn và nội lực 
của ECB không phải là vô tận. Khi ván bài Brexit chưa có lối thoát nào khả dĩ bởi 
tâm lý trừng phạt, trả đũa, ngăn chặn làm ra một trường hợp điển hình hơn là một 
giải pháp dài hơi, linh hoạt và đầy cởi mở thì nội loạn trong khối EU tại Ý và gần đây 
tại Tây Ban Nha đã và đang đẩy ECB đến cục diện tiến thoái lưỡng nan. Chúng ta 
không thể lường được hậu quả của cuộc khủng hoảng này nếu xảy ra. Có lẽ Vàng 
là môt giải pháp hợp lý nhất nếu khủng hoảng xảy ra bên cạnh một đồng USD đầy 
sức mạnh trong hiện thời.
    

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH CHÂU ÂU 28-29/6: 
Ván bài giữa Franco - German 

CHÂU ÂU TRONG VÒNG CƯƠNG TỎA
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    Đề xuất đầy tham vọng của Tổng thống 

Pháp (theo FT)

   Ông nói : “Khu vực châu Âu ngày càng 
cần thiết phải tích hợp, gắn chặt với 
nhau hơn nữa và phải thoát khỏi bóng 
ma các cuộc nội chiến nhân dân bởi mọi 
người chỉ đang nhìn vào các sự khác biệt 
nhỏ”. 
Kế hoạch đề ra:

 • Đề xuất ngân sách tương lai chung 

khu vực châu âu với con số lên “vài phần 

trăm” GDP toàn khối nhằm cải thiện triệt 

để năng lực tài khóa "fiscal capacity" 

của EU

 • Thành lập quỹ tiền tệ Châu Âu EMF 

nhằm gánh vác vai trò của IMF trong vấn 

đề giải quyết khủng hoảng liên Âu

 • Đưa ngân sách châu Âu và quỹ 

tiền tệ châu Âu vào luật EU

 • Cải cách thị trường lao động tại 

Pháp, gia tăng kỷ luật ngân sách nhằm 

đánh đổi các thỏa thuận chung khác 

trong khối như thắt chặt luật lao động 

nước ngoài, thêm bảo hộ thương mại và 

gia tăng các chính sách kích thích kinh tế 

trong Khối.

    Tuy nhiên, đề xuất tham vọng của 
vị Tổng thống trẻ đã bị Bà Merkel  làm 
giảm nhẹ đi rất nhiều trong bài phỏng 
vấn đầu tháng 6 nhưng không làm 
tiếng nói chung mất đi, nhưng khoảng 
cách sai biệt vẫn rất lớn. Đề xuất của 
bà Merkel trước thềm cuộc họp G7 mở 
rộng và thượng đỉnh EU: (theo FT)

Kế hoạch đề ra:
 • Ngân sách chung Châu Âu chỉ 
nên ở mức thấp vào khoảng vài chục tỷ 
EUR.
 

• Quỹ tiền tệ châu Âu nên là một ngân 
sách đầu tư được thiết kế nhằm giải 
quyết các vấn đề hóc búa, mang tính 
cấu trúc của nội bộ khối. Dưới quan 
điểm của Đức, quỹ chỉ là một công cụ 
nhằm điều chỉnh hành vi phục vụ cho 
kỷ luật ngân sách hơn là chú trọng vào 
quy mô như là một công cụ chính sách 
chung của cả EU trong việc giải quyết 
khủng hoảng. Chỉ được sử dụng khi thật 
sự cần thiết
 • Không ủng hộ đưa vào luật chung 
EU vì như thế là hủy bỏ quyền phủ quyết 
quốc gia

              Franco                                    German 



        
ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THÁNG 05
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FED: Tiếp tục giữ chính sách tịnh tiến dần lãi suất, không thay đổi lãi suất cơ 

bản ở mức 1.5 - 1.75%, nhưng dự kiến sẽ tăng trong tháng 6 theo đà tăng 

trưởng của dữ liệu kinh tế.

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 đang đối 

diện với một thực tế hết sức khó khăn là lạm phát suy giảm, kinh tế suy yếu.

BOJ: Không điều chỉnh chính sách lãi suất trong tháng 5. 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%.



     Mặc dù các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây đều đang ủng hộ cho khả năng FED sẽ tăng lãi suất 

vào phiên họp ngày 12-13/6 sắp tới với 87.5% khả năng theo nhận định của các chuyên gia. 

Và thị trường phần lớn đang nghiêng về khả năng sẽ có 4 đợt điều chỉnh tăng lãi suất ứng 

với mỗi quý nhưng chúng tôi cho rằng FED sẽ chỉ tăng 3 lần trong năm nay vì một điểm 

quan trọng trong Biên bản họp của FOMC tháng trước nói về sự thay đổi của lạm phát 

mục tiêu của FED trong thời kỳ mới, đó là FED sẽ điều hành cân xứng lạm phát mục tiêu 

''Symmetric inflation target''. Sau khi chi tiêu tiêu dùng và chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tiếp 

tục giữ vững đà tăng trưởng trong tháng vừa qua, báo cáo việc làm tháng 5 là mảnh ghép 

quan trọng cuối cùng cho bức tranh tươi sáng của nền kinh tế Mỹ một tuần trước khi FED 

họp bàn về chính sách tiền tệ. Về mặt chính sách cả hai mục tiêu quan trọng của  FED là thị 

trường việc làm được cải thiện và lạm phát tiến tới mức mục tiêu 2%. Nhiều thành viên của 

FED tiếp tục ủng hộ cho việc dần tăng dần lãi suất sẽ là cách tiếp cận hiệu quả nhất trong 

tình hình hiện nay. Và thuật ngữ tiếp cận với một mức lạm phát mục tiêu mang tính chất đối 

xứng xung quanh mức 2% đã trở thành điểm nhấn kể từ khi biên bản họp tháng 5 của FED 

được công bố. 

   "A temporary period of inflation modestly above 2 per cent would be consistent with 

the committee’s symmetric inflation objective"...

    Theo suy nghĩ của chúng tôi, sự cân xứng quanh mức mục tiêu 2% có thể diễn giải theo 

thời gian và không gian của biên độ lạm phát trong thời gian tới. Và mục tiêu của FED là 

điều hành lãi suất làm sao để vừa không quá hãm phanh vừa không làm chệch hướng đoàn 

tàu kinh tế Mỹ nhưng cũng không để xảy ra tình trạng can thiệp quá trễ. Tức là sự điều hành  

của FED có thể sẽ trở nên kiên nhẫn hơn kỳ vọng của thị trường.
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FED có thể chấp nhận kịch bản lạm phát duy trì trên 
mức 2% trong một khoảng thời gian thích hợp



  

    FED có thể cho phép lạm phát tăng vượt mức 2% trong một khoảng thời gian cụ thể 

nhằm làm nóng nền kinh tế giúp chữa lành những vết thương gây ra trong cuộc đại khủng 

hoảng vừa qua. Bên cạnh đó, đây cũng là một giải pháp phòng xa của cơ quan này xuất phát 

từ lo ngại kịch bản nền kinh tế trong tình trạng giảm phát và ngân hàng trung ương cạn kiệt 

các công cụ thông thường  để kích thích nó, sẽ là một thảm họa khi chu kỳ tăng trưởng của 

kinh tế Mỹ kết thúc (có thể xuất hiện trong 2-3 năm tới). Nếu chúng tôi diễn dịch đúng thì  

FED có khả năng làm thất vọng những kỳ vọng hiện tại của thị trường. Theo hình vẽ dưới 

đây, 
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     Đã có sự thay đổi đáng kể trong những văn bản gần đây của BOJ khi cơ quan này từ bỏ 

một trong những mục tiêu tài khóa quan trọng cho năm 2019 đó là đưa lạm phát Nhật Bản 

đạt mức 2%. Đây là lần điều chỉnh khung thời gian thứ 6 liên tiếp và điều này cho thấy một 

sự công nhận dù khá muộn màng rằng mặt bằng giá cả đã không còn nhạy cảm với chính 

sách tiền tệ như cơ quan này đã kỳ vọng. Điều này được đánh giá có thể giúp BOJ trở nên 

linh hoạt hơn, dẹp bỏ đi hòn đá tảng mà họ tự buộc vào chân mình. Tuy nhiên tác dụng 

ngược của nó có thể gây suy giảm uy tín của người đứng đầu BOJ sau 6 lần phải điều chỉnh 

lại khung thời gian lạm phát đạt mức kỳ vọng của mình. Cơ quan này đang cố gắng phải 

giải quyết một bài toán nan giải khi đã bước sang nhiệm kỳ thứ hai của Thống đốc cơ quan 

này bằng việc tiếp tục giữ nguyên chương trình mua trái phiếu trị giá 80 ngàn tỷ JPY (730 

tỷ USD) mỗi năm, giữ lãi suất qua đêm ở mức 0.1% và lới suất trái phiếu 10 năm ở mức 0%. 

     Trong khi đó đồng JPY vẫn đang có nhiều sự bận tâm hơn vào lúc này. Đầu tiên là những 

bê bối chính trị khiến uy tín của Thủ tướng Abe xuống thấp nhất từ trước đến nay (chỉ còn 

chưa đầy 30%). Thứ hai là tình trạng thặng dư  thương mại tiếp diễn giữa Nhật Bản với Mỹ có 

thể đặt các doanh nghiệp nước này trước nhiều phán quyết bảo hộ từ Bộ Thương mại Mỹ 

trong thời gian tới. Cuối cùng là vai trò "tài sản an toàn" của đồng JPY sẽ như thế nào sau 

khi cuộc gặp mặt thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ diễn ra vào ngày 12/6 tới đây. 

BOJ - Lần thứ 6 liên tiếp Thống đốc Kuroda buộc phải 
điều chỉnh cam kết về thời điểm lạm phát đạt 2%
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     Ngân hàng Trung ương số 2 thế giới vẫn đang trong lộ trình tiến tới chấm dứt chương 

trình mua Trái phiếu hàng tháng của mình 4 năm sau khi FED đã bắt tay thực hiện. Nhưng 

những mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế của liên minh 19 nước này vẫn đang bủa vây, 

từ cuộc xung đột thương mại với Mỹ đến tình hình bất ổn chính trị tại nền kinh tế lớn thứ 3 

của khối là Ý. 

     Mặc dù đã diễn ra âm ỉ từ đầu năm nay khi cuộc bầu cử Nghị viện bắt đầu nhưng bất ổn 

chính trị tại Ý mới thực sự bùng phát trong hai tuần gần đây khiến đồng EUR giảm xuống 

mức thấp nhất trong gần 1 năm trở lại và chi phí vay mượn của Chính phủ nước này tăng 

đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Về cơ bản, cuộc khủng hoảng tại Ý cũng xuất phát điểm 

giống như Hy Lạp khi tình hình nợ công tăng cao kéo theo việc buộc phải thắt chặt chi tiêu 

theo yêu cầu của ECB khiến bất ổn chính trị lan rộng và kết quả đã dẫn đến sự vươn lên của 

làn sóng cực hữu và dân túy tại quốc gia này. Tuy nhiên điểm khác biệt quan trọng là trong 

khi chính phủ Hy Lạp sẵn lòng phối hợp với ECB để giải quyết vấn đề nợ công của mình thì 

Chính phủ liên minh tại Ý lại muốn thoát khỏi vòng ảnh hưởng của liên minh châu Âu. Vấn 

đề đau đầu khi giải quyết bài toán bất ổn tại Ý của ECB là chính bản thân Chủ tịch Draghi vốn 

xuất thân là Chủ tịch NHTƯ của nước này trước đây. Bất kỳ một sự ưu ái hay linh hoạt xử lý 

của vị Chủ tịch này đều dễ dàng đón nhận sự nghi ngờ đến từ các thành viên còn lại đặc biệt 

là Đức và Pháp - những quốc gia đang cần sự xác nhận của Chính phủ Ý về tương lai của 

nước này tại liên minh châu Âu. ECB vẫn đang kiểm soát tốt tình hình tại Ý dựa trên những 

mối quan hệ của vị Chủ tịch NHTƯ liên minh này và những đề xuất không dễ dàng để từ 

chối dành cho chính phủ Ý nếu ở lại Khối EU. Hiện tại kể từ khi bắt đầu chương trình mua 

trái phiếu vào tháng 03/2015 đến nay, ECB đã mua 341 tỷ EUR trái phiếu của Chính phủ Ý 

với 4 tỷ EUR cho mỗi tháng. Đồng thời sắp tới một chương trình mua trái phiếu không giới 

hạn số lượng có thể dành cho nước Ý nếu Chính phủ liên minh mới chấp nhận những điều 

khoản ràng buộc từ Brussels - một điều không dễ dàng chấp nhận đối với Chính phủ thiên 

hữu hiện tại. 

ECB - Vòng xoáy bất ổn chính trị và chiến tranh thương 
mại đe dọa đến triển vọng của đồng EUR 
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     Quay trở lại với tình hình sức khỏe nền kinh tế của liên minh này, mặc dù tình hình lạm 

phát trong tháng 5 được cải thiện đôi chút tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn sẽ thuyết phục 

được ECB có thể đưa ra những tín hiệu đầu tiên về thời điểm chấm dứt chương trình nới 

lỏng tiền tệ tại liên minh này. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp những tháng đầu 

năm, việc chấm dứt sớm chương trình mua trái phiếu vào tháng 9 này là không khả thi mà 

dự kiến sẽ kéo dài hơn có thể là cuối năm nay hoặc ít nhất là đến tháng 9/2019. 

       Cơ quan thống kê của EU cho biết 

lạm phát của Khối này trong tháng 

5 đã tăng 1.9% so với cùng kỳ năm 

trước từ mức 1,2% trong tháng 4 và 

vượt trội so với dự báo 1,6% trước đó. 

Giá năng lượng tăng mạnh là nguyên 

nhân chính có thể giải thích cho tình 

trạng này khi chỉ số lạm phát lõi vẫn 

còn quá yếu chỉ tăng 1,1%. ECB có 

lý do để chưa thể an tâm về sự tăng 

trưởng bền vững của giá cả tiêu dùng khi khu vực này nhập khẩu phần lớn nhu cầu năng 

lượng phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. 

         ECB cũng đang chịu sức ép phải đẩy nhanh quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ 

dưới sức ép từ Đức - nền kinh tế lớn nhất trong khu vực do những lo ngại nguy cơ thị trường 

tài chính bị bóp méo quá mức và rủi ro nợ công gia tăng vượt mức kiểm soát. Tuy nhiên 

đây sẽ là lựa chọn không dễ dàng khi cuộc chiến thương mại đã được Mỹ khơi mào với việc 

thông qua quy định đánh thuế lên ngành thép và nhôm của EU trong ngày 1/6 vừa qua. 

Rất có thể ngành ô tô sẽ là đối tượng chịu thiệt hại tiếp theo của cuộc chiến này. Những tín 

hiệu gần đây cho thấy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại liên minh châu Âu 

đang có dấu hiệu trì trệ trong 4 tháng liên tiếp tính đến tháng 5 vừa qua. Điều này đòi hỏi  

cần phải tiếp tục có thêm sự hỗ trợ từ hệ thống ngân hàng đối với giới doanh nghiệp tại đây 

thêm một thời gian nữa. 
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Chiến lược phục hưng tuyến đường thương mại nối liền hai lục địa 
Á - Âu vốn hình thành từ thế kỷ 11.
Vùng cương thổ xa xưa nơi đất nước Việt Nam hiện nay đã là một mắt xích kết nối 
trong mạng lưới này



   Sự ra đời của chính sách này được đặt trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc ngày càng có 

sức ảnh hưởng rất lớn đối với khu vực châu Á đầy tiềm năng và năng động, đồng thời với đại 

chiến lược ''Một con đường - Một vành đai'' mang tầm vóc của thời đại với sức hút là trung 

tâm Trung Hoa và chiều sâu liên kết đại lục địa Á - Âu. Việt Nam lại nằm trên một vị trí địa lý 

vô cùng chiến lược nên chính sách đặc khu là một bước tiếp nối nhằm kích tiềm năng, gia 

tốc tích hợp nền kinh tế Việt Nam vào dự án to lớn đó nhằm đón chào và thụ hưởng nguồn 

vốn đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đổ vào khu vực phồn vinh, năng động và đông đúc về 

dân số này. Rõ ràng sau khi khởi động lại dự án ''Hai con đường và Một vành đai kinh tế'' vào 

năm 2017 của Chính phủ nhằm gia tăng sự kết nối kinh tế khu vực, chiến lược 3 đặc khu sẽ 

là một bước đi đầu tiên đầy quyết tâm nhằm tham dự vào một cuộc chơi lớn. 

   Trong bối cảnh đó, việc Quốc hội và Chính phủ nghiêm túc xem xét Luật quản lý về đặc khu 

kinh tế - những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho một động cơ mới của nền kinh 

tế trong thập kỷ tới là một sự thay đổi có tính chiến lược phù hợp với sự chuyển biến thời 

cuộc và thích nghi với sân chơi hội nhập mới. Trung Quốc trong 5 năm trở lại đây đã từng 

bước hiện thực hóa con đường tơ lụa trên biển và trên đất liền với chính sách "chuỗi ngọc 

trai" liên kết nền kinh tế lục địa Á - Âu. Chính sách kinh tế của Trung Quốc trong mối quan 

hệ với Việt Nam với đối trọng là chính sách 2 con đường và một vành đai trên biển là một 

nhánh quan trọng trong đại chiến lược đó. Sự ra đời của 3 đặc khu kinh tế được Chính phủ 

hướng đến một bức tranh rộng lớn hơn nhằm tích hợp và gắn chặt với sự phát triển của kinh 

tế Trung Quốc nhằm tận dụng quy mô và tính siêu kết nối của con đường tơ lụa kinh tế này 

để tạo thêm sức bật mới cho nền kinh tế có thể được xem là một sự lựa chọn phù hợp và linh 

hoạt. Vấn đề là chúng ta phải có một chính sách hợp lý để thỏa mãn nhu cầu của thời cuộc 

nhưng không quá phụ thuộc vào tầm vóc của đối phương mà vẫn phát triển được nội lực 

kinh tế trong cuộc chơi trăm năm này. Hình ảnh bên dưới sẽ minh họa và mô tả bức tranh 

toàn cảnh về sự gắn kết và tích hợp về kinh tế trong khu vực

    

Việt Nam với chính sách 3 đặc khu
Chiến lược tích hợp, gắn kết kinh tế vào dự án đại chiến lược liên lục địa Á - Âu
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Chính sách 3 đặc khu
Chiến lược tích hợp, gắn kết kinh tế vào dự án đại chiến lược liên lục địa Á - Âu
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Hai con đường, một vành đai kinh tế Chiến lược 3 đặc khu kinh tế

Kênh đào Kra Kênh đào Kra sẽ thay đổi dòng chảy 
thương mại qua eo biển Malacca
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    Chỉ số USD Index đã ghi nhận chuỗi tăng điểm ấn tượng kéo dài trong hơn 20 ngày đầu tháng 

5 và dễ dàng chinh phục ngưỡng 95 điểm trong sự hứng khởi của thị trường nhờ kỳ vọng vào bức 

tranh tươi sáng của nền kinh tế Mỹ sẽ giúp FED có thêm động lực mạnh tay hơn trong lộ trình bình 

thường hóa chính sách tiền tệ. Hiện tại đồng USD vẫn đang bám trụ khá vững chắc ở quanh mức 

93 - 94 điểm và chờ đợi những động lực mới có thể là cuộc họp tháng 6 của FED diễn ra vào ngày 

13 - 14/6 sắp đến. Hiện tại thị trường đang đánh giá FED có tới 87.5% khả năng sẽ tăng lãi suất 

trong cuộc họp này sau một loạt số liệu kinh tế khá tích cực như chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE 

và thị trường việc làm tháng 5 của Mỹ. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu kịch bản đồng USD có suy 

giảm sau khi quyết định của FED hiện thực hóa kỳ vọng của thị trường diễn ra. Một thống kê trong 

vòng 10 năm trở lại đây đã cho thấy đồng USD thường có xu hướng giảm điểm trong tháng 6 (hình 

dưới) và cả hai lần tăng điểm trước đó điều diễn ra trong giai đoạn diễn ra các cuộc khủng hoảng 

kinh tế toàn cầu. Liệu chu kỳ này có tiếp diễn trong năm nay?

      Khả năng này vẫn có thể xảy ra khi chủ đề chiến tranh thương mại sẽ đóng vai trò mấu chốt 

trong tháng 6 này. Ngày 1/6 vừa qua Chính phủ Mỹ đã chính thức khơi mào cuộc chiến thương mại 

với các đồng minh lâu năm của mình như EU, Canada, Mexico bằng thông báo đánh thuế lên các 

sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu. Như vậy một cuộc chiến thương mại song song đang diễn ra 

bên cạnh những cuộc đàm phán bế tắc với đối thủ kinh tế nặng ký Trung Quốc. Hội nghị G7 diễn ra 

vào tuần này có thể là cơ hội cuối cùng trước khi tình trạng trả đũa qua lại bắt đầu diễn ra và đồng 

USD được dự báo sẽ chịu nhiều sức ép từ những căng thẳng này. 
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    Sau gần 2 năm liên tục thử thách ngưỡng 22.850 thì vào cuối tháng 5 vừa qua lần đầu 

tiên thị trường đã không những dễ dàng chinh phục mức này mà còn thiết lập mức tỷ 

giá cao kỷ lục từ trước đến nay 22.876 - 22.879. Trong bối cảnh thiếu hụt thông tin về 

những nguồn cung ngoại tệ bổ sung cho thị trường cùng với việc thị trường kỳ vọng 

vào khả năng FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào phiên họp tháng 6 đã tác động không 

nhỏ lên tâm lý giao dịch của toàn thị trường. Một yếu tố cộng hưởng cần phải tính đến 

là việc tỷ giá trên thị trường tự do đang được giữ ở mức khá cao 22.870 - 22.900 do 

chênh lệch giá vàng hiện đã nới rộng ra gần 1 triệu VND/lượng. Như vậy những yếu tố  

hỗ trợ cho đà tăng của tỷ giá vẫn đang chiếm ưu thế khá lớn so với chiều ngược lại. Tuy 

nhiên quan sát những diễn biến trên thị trường gần đây cho thấy sẽ không dễ để tỷ giá 

có thể tái lập lại đợt bùng nổ mạnh mẽ như đã diễn ra vừa qua. Những động thái của 

FED sau đây 1 tuần có thể hỗ trợ tỷ giá chinh phục trở lại mức 22.850 nhưng sẽ khó để 

thiết lập một mặt bằng giá mới bền vững quanh mức này. 

     Áp lực lạm phát đang bùng phát lại một cách mạnh mẽ do yếu tố chi phí xăng dầu 

và chi phí y tế đẩy lên, đặt các cơ quan quản lý trước yêu cầu cấp bách phải có những 

hành động can thiệp mạnh mẽ hơn ngay từ thời điểm này.  Rất có thể việc tác động 

vào thanh khoản tiền đồng là giải pháp đầu tiên mà NHNN sẽ lựa chọn đến để đạt mục 

đích sâu xa hơn nhằm kiềm chế mặt bằng giá của toàn xã hội. Hoạt động tín dụng của 

hệ thống ngân hàng sau giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng vào nửa đầu năm nay 

hiện đang dần được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm hướng dòng vốn vào các lĩnh vực 

sản xuất, tránh đưa thêm dòng tiền nóng vào các lĩnh vực như bất động sản, chứng 

khoán... Những động thái quyết liệt từ phía các cơ quan quản lý nhiều khả năng sẽ giúp 

giữ tỷ giá liên ngân hàng ổn định quanh vùng 22.810 - 22.830 trong tháng 6 này. Có 

thể phải chờ đến giai đoạn cuối năm 2018, thị trường mới đủ khả năng tái thử thách 

ngưỡng 22.900.Diễn biến này theo chúng tôi cũng tương ứng với khả năng chỉ số USD 

Index suy giảm trong tháng này theo những phân tích ở phần trước đó. 

Liệu tỷ giá có chinh phục được ngưỡng 22.900
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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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