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Icarus 

''Sometimes - History needs a push''

      ''There are decades where nothing happens; There are weeks where decades happen.''   

              Vladimir Lenin

Khoảnh khắc Icarus 



     Hy Lạp là nơi khai sinh ra bi kịch. Trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp, Icarus là một trong 

những bi kịch bi kịch nhất của loài người. Món quà của Thần linh được trao cho tuổi trẻ tràn đầy 

tự do tính, ý chí cường lực, tinh thần mạo hiểm, sáng tạo, hoài bão, ước mơ vươn tới ngôi sao. Tuy 

nhiên, mặc trái của quyền lực thánh thần vô thượng là sự kiêu hãnh đến mức tự mãn, ích kỷ, ngạo 

mạn một cách kiêu kỳ của loài người. Cái kết bởi diệt vong là cái giá phải trả quá cao.   

     Khoảnh khắc Icarus là sự sụp đổ, là hậu quả mang tính hủy diệt bởi sự tự phụ quá đáng khi truy 

cầu quyền lực lớn hơn nữa, thêm nữa của cá nhân tính. 

      Đó là khoảnh khắc sụp đổ của thành Troy.

      Đó là sự suy tàn của Rome.

      Đó là sự sụp đổ của Bitcoin.

      Đó có thể là khoảnh khắc sụp đổ của EU, của cuộc thí nghiệm xã hội thịnh vượng, hòa hợp vĩ đại 

mà không có bất cứ chốt chặn hữu hiệu nào về an ninh biên giới trước nạn xâm thực về văn hóa và 

tôn giáo.

      Đó có thể là sự sụp đổ của đồng USD

      Đó là sự sụp đổ của một trật tự thế giới.

      Hãy nhìn xem những gì đang diễn ra ở Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu. Có ai có cảm 

nhận rằng khoảnh khắc Icarus của một thứ gì đó đang đến rất gần? 

Icarus là ai?
    ...Xuất hiện trong Thần thoại Hy Lạp từ hơn 2000 năm về trước, câu truyện về cậu bé Icarus hay “Đôi cánh Icarus” 

dùng để chỉ những người nuôi mộng tưởng vượt quá khả năng của bản thân mình. Được người cha trang bị cho đôi 

cánh làm bằng sáp ong và lông chim kèm theo lời dặn phải vô cùng thận trọng với đôi cánh này: “Không được bay 

quá thấp vì hơi nước ở biển sẽ khiến những chiếc lông bị ướt, nhưng cũng không được bay quá cao, vì ánh mặt trời 

nóng bỏng sẽ làm sáp ong bị chảy” .

    Nhưng càng bay, Icarus càng yêu thích và choáng ngợp trước những cảnh tượng mình thấy, bởi vì bấy lâu nay, 

cậu vẫn nghĩ rằng chỉ có các vị Thần là có thể bay được. Quên mất lời dặn của cha, Icarus đã hào hứng đuổi theo vị 

Thần mặt trời Helios, người đang đánh cỗ xe ngựa nóng rực băng qua khoảng không. Thế là sáp ong trên đôi cánh 

của Icarus bắt đầu tan chảy. Bừng tỉnh nhưng đã quá muộn, Icarus rơi thẳng từ trên bầu trời xuống dưới đại dương 

bao la...

Khoảnh khắc Icarus 
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     Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ là một liên bang non trẻ, quyền bá chủ của Hoa Kỳ chỉ mới đột khởi 

khoảng 50 năm qua dựa trên vương đạo của nền dân chủ, sự tự do tối thượng của cá nhân và một 

nền kinh tế mạnh mẽ được đảm bảo bởi vị trí địa lý tương đối cô lập và một lực lượng quân sự siêu 

hùng cường. Tuy nhiên, sự vĩ đại về một xã hội dân chủ tự do theo lối Tây phương nếu đặt trong 

chiều kích thời gian, thì chỉ là một thí nghiệm vĩ đại trong suốt lịch sử của loài người nơi mà chủ 

nghĩa toàn trị và chính quyền độc đoán vẫn là mô hình độc tôn. 

“THE DOLLAR IS OUR CURRENCY BUT YOUR PROBLEM” 
STATEMENT MADE IN 1971 BY U.S TREASURY SECRETARY, 

JOHN CONNALY.

Biểu tượng USD – quyền ưu tiên đắt giá     

Xét về vị thế đồng USD hiện tại, không ai có thể phủ nhận vị thế độc tôn. Theo số liệu BIS, gần 

90% tất cả các giao dịch trong gần 5 ngàn tỷ doanh số ngoại hối toàn cầu hằng ngày đều liên 

quan tới USD và đồng USD là đồng tiền mặc định trong giao dịch tất cả các loại hàng hóa phổ 

biến trên toàn cầu, đặc biệt là loại hàng hóa phổ biến nhất "vàng đen" với doanh số lên tới 14 ngàn 

tỷ Mỹ kim một năm. Tuy nhiên, một vài yếu điểm bắt đầu bộc lộ:

• Thứ nhất, đồng USD vẫn bảo tồn vị thế độc tôn của mình trong bối cảnh ảnh hưởng kinh 

tế, chính trị, vai trò lãnh đạo trên bình diện toàn cầu đang trên đà suy giảm (đã được chúng tôi đề 

cập trong các bản tin tháng trước đó). 

• Quá trình vũ khí hóa các phương tiện tài chính dựa trên uy lực của hệ thống thống trị của 

USD như thuế, FATCA, SWIFT, chiến tranh thương mại..., đã thực sự tạo ra sự e ngại và đưa đến 

các mối đe dọa tiềm tàng trong dài hạn ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia và thúc đẩy nhu cầu 

tìm kiếm một đối trọng thay thế nhằm thoát khỏi vòng kiềm tỏa đó. 

• Một sự mơ hồ về việc tự bản thân chính sách tài khóa sẽ tự tạo ra dòng tiền thuế thông qua 

tăng trưởng nhằm tài trợ cho chính thâm hụt do chính sách gây ra từ ban đầu. Một mối nghi ngờ 

lớn nhưng tạm thời bị phớt lờ bởi chu kỳ kinh tế tại Mỹ đang tiếp tục được mở rộng trong hiện tại. 

Đồng USD - Biểu tượng Tân thế giới 
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• Chiến lược tự chủ năng lượng và trở thành nước xuất khẩu lớn nhất trên thế giới dựa vào sự 

tiến bộ kỹ thuật thật sự mang lại sự độc lập năng lượng cho Mỹ nhưng lại suy giảm kết cấu với các 

đối tác, bạn hàng xa xưa. Sự thống trị nguồn cung là cạnh tranh trực tiếp, là tương đồng với sự suy 

giảm nhập khẩu dầu từ khu vực Trung Đông và thế giới bên ngoài tức là thúc đẩy nhanh quá trình 

tan chảy dòng chảy thặng dư vốn Petrodollar, vốn là huyết mạch của chu kỳ tái sinh đồng USD 

trong suốt hơn 40 năm qua tạo ra thị trường rộng lớn Euro Dollar.

    Nếu một sự suy thoái kinh tế tại Mỹ bất ngờ xảy ra mà không được báo trước (chu kỳ kinh tế 

Mỹ hiện tại đang kéo dài hơn bình thường từ 4 - 6 năm, các chỉ số niềm tin và kỳ vọng đều đang ở 

mức đỉnh cao, giá cả các loại tích sản như  bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu kể cả nợ đều đang ở 

mức đỉnh lịch sử - chiến tranh thương mại là rủi ro lớn nhất) sẽ phơi bày mối đe dọa nghiêm trọng 

và đáng báo động cho vị thế đồng USD. Với chính sách tái thiết hệ thống cơ sở hạ tầng do Tổng 

thống Trump phát động trong tuần cuối tháng 3 vừa qua ngay sau khi Quốc hội lưỡng viện thông 

qua ngân sách liên bang năm 2018, Mỹ sẽ chủ động thêm vào khoản nợ liên bang hơn 1000 tỷ 

USD trong vòng 10 năm tới, tức là nước Mỹ có thể đối diện rủi ro tài chính trong dài hạn.

    Trong thời điểm hiện tại, chính phủ Mỹ đang rất tự tin rằng bất cứ khoản phát hành trái phiếu 

chính phủ Mỹ nào đều được hấp thụ bởi thị trường và chính phủ các nước. Hoa Kỳ vẫn định vị vị 

thế chính mình là trung tâm tài chính toàn cầu, nơi có vị thế chủ đạo an toàn trong trật tự đại 

chính trị và một nền kinh tế năng động nhất, một hệ thống luật pháp tân tiến nhất bảo vệ quyền 

tự do tư hữu. Nếu không có một mối đe dọa nào hiện hữu, USD vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất.  

(Xem hình trang bên)
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    Tuy nhiên, trong bối cảnh các Ngân hàng 

Trung ương bắt đầu thu hẹp lại chính sách tiền 

tệ, Petrodollar đang trong tiến trình thoái lui, khả 

năng suy thoái, quá trình tích lũy vàng của Nga, 

Trung Quốc một thời gian dài, sự tiến triển của 

dự án kết nối lục địa Á - Âu được hậu thuẫn bởi 

chiến lược thúc đẩy một vành đai một con đường, 

Câu hởi đặt ra là liệu Bộ Ngân khố Mỹ có thể tự 

tin trong việc tài trợ thâm hụt của Mỹ trong vòng 

thập kỷ tới? 
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       Vị thế độc lập về năng lượng mang lại một lợi 

thế vô cùng lớn trong chiến lược dài hạn nhưng 

hậu quả để lại một lỗ hổng lớn trong chu kỳ tái 

sinh, dự trữ, xoay vòng của nhu cầu đồng USD 

bên ngoài Mỹ, tạo một khoảng trống quyền lực 

chiến lược. Ai sẽ bù đắp vào khoảng trống này? 

Petro Dollars sẽ như thế nào khi Mỹ đang vươn lên 
trở thành vị Vua xuất khẩu mới

Còn Trung Quốc sẽ là ông vua nhập khẩu dầu mỏ trong thập kỷ tới

      
Petro Yuan



''Khi ẩn mình thì như bóng đêm, khi tấn công thì như sấm sét.''
            Tôn Tử 

 ''Thẩm kế trọng cử minh họa thâm đồ họa long điểm nhãn bất khả tư nghị''
                     Tào Tháo
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    Đây là thuật ngữ xuất phát từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, dùng để chỉ loại vũ khí đặc biệt, kỹ 

thuật sử dụng đặc thù, được khổ luyện một cách bền bỉ, lâu dài nhằm một mục tiêu duy nhất triệt 

hạ đối thủ được xem là mạnh hơn mình gấp nhiều lần bằng một lần tập kích duy nhất trong một 

thời điểm bất ngờ nhất và gây hiệu quả lớn nhất.

    Trong suốt năm 2017, trái ngược với dự đoán của các chuyên gia, Trung Quốc đã có chiến lược 

điều hành đồng nguyên tệ mạnh dần đều nhằm tạo bệ phóng niềm tin cho một đồng Petro Yuan. 

Vào ngày 26/03/2018, sau một thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết cho kế hoạch phát hành 

hợp đồng giao dịch hàng hóa tương lai dầu mỏ thanh toán bằng đồng Yuan đối với các đối tác bên 

ngoài.

Cuộc chạy đường dài trăm năm cô đơn:

    Trung Quốc đã xây dựng được một lực lượng quốc gia dân số đông đảo, áp đảo mọi biến số 

trong mô hình định lượng về tiềm năng sức tiêu thụ, khả năng ảnh hưởng đến chiều kích kinh tế,   

thương mại đối với các quốc gia khác trong quan hệ song phương.

    Trung Quốc đã tranh thủ thời gian và vận hội cực tốt khi tham gia vào WTO để xây dựng nên 

một vị thế kinh tế số 2 thế giới, đệ nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương và đệ nhất liên lục Âu Á  

trong vòng 30 năm.

     Trung Quốc tiếp tục duy trì và gia tăng ảnh hưởng bao trùm vùng không gian quanh châu Á Thái 

Bình Dương và mở rộng kết nối liên lục địa Á - Âu bằng sứ mạng phục hồi con đường chiến lược 

của nhà thám hiểm tài ba, Ngài Marco Polo, với Trung Quốc tại vị thế trung tâm thông qua việc 

thực thi chiến lược Một vành đai - Một con đường.

    Do đó trong giai đoạn này, việc ổn định và hoàn thiện hệ thống tài chính, nâng cao vị thế đồng 

Nguyên tệ, tạo thế và lực từng bước để quốc tế hóa đồng Nguyên tệ, mở cửa thị trường vốn, 

thách thức vị thế biểu tượng đồng USD sẽ là bước tiếp.

Xem thêm cách giải thích Assassin’s Mace – trong tác phẩm The Hundred-Years Marathon của 

tác giả Michael Pillsbury

Assassin’s Mace
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Tinh thần 

    Trong cuộc cạnh tranh tay đôi với một đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, tất cả điều mà Trung Quốc 

mong muốn là từng bước thực hiện các bước chuyển tiếp, thay đổi nhỏ nhằm tạo ra chuyển biến 

thời cuộc và hiệu quả tối đa khi thời cơ đến. Đó là tìm kiếm ''sự nhận thức rộng rãi'', sự thay đổi 

mang tính chiến lược trong hệ thống đồng tiền dự trữ toàn cầu. Một khi quá trình nhận thức bắt 

đầu và sự tồn tại của hình thái thay thế hiện diện, chu trình đó không thể đảo ngược.

       

Nhìn bảng biểu trên, dự trữ bằng đồng JPY hay GBP chỉ tương đương khoảng 435 tỷ trong túi dự 

trữ các quốc gia và nếu một ngày nào đó khoản dự trữ CNY vượt trên con số của hai đồng tiền 

này, hiệu ứng của quá trình nhận thức là rất lớn.
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Kẻ thách thức - Petro Yuan
    Ngày 26 tháng 3, Sàn Giao dịch hàng hóa Thượng Hải đã phát hành thành công các hợp đồng 

giao dịch hàng hóa Dầu thanh toán bằng CNY, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, một cách chi tiết 

trong nhiều năm qua cho sự xuất hiện định mệnh. Một khi chu trình này khởi động, không có cách 

gì ngăn cản nó được. 

    Mục tiêu minh bạch của các hợp đồng hàng hóa dầu thanh toán bằng CNY đối với các đối tác 

bên ngoài lãnh thổ lần đầu tiên được thể hiện rõ ràng trên phương tiện truyền thông như :

• Đối với trong nước, là phương tiện phòng vệ biến động giá (dầu, CNY) 

• Đối với thị trường, tạo ra một chuẩn giao dịch mới, đa dạng thêm ngoài hai tiêu chuẩn 

Brent và WTI .

• Đối với thế giới, tạo một chuyển biến nhỏ, thúc đẩy thêm quá trình nhận biết đồng CNY. 

      Tuy nhiên, mục tiêu tối hậu, được đảm bảo bởi tay nhập khẩu lớn nhất thế giới, thế lực bá chủ 

kế cận, trung tâm liên lục địa là thoái vị PetroDollar

Chỉ trong vòng 4 ngày giao dịch:
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   Các bước tiếp theo có thể có trong năm 2018 hoặc chậm nhất 2019-2020:

- Khuyến khích các quốc gia bán dầu chủ lực chấp nhận thanh toán bằng Nguyên tệ như Nga, 

Angola, Iran...

- Khuyến khích Arap Saudi chấp nhận thanh toán bằng CNY một phần hoặc bán phần 

- Hoặc đầu tư mua phần lớn cổ phần Abram Co nhằm nắm quyền thương lượng

- Khuyến khích các quốc gia mới nổi, các quốc gia nằm trên dự án BRIs chuyển hóa thanh toán 

dầu bằng Nguyên tệ

- Đẩy nhanh kế hoạch phát hành trái phiếu "Dim Sum" với qui mô lớn

- Chủ động nâng giá CNY như đã và đang làm nhằm cũng cố niềm tin

- Mở cửa thị trường vốn

Cuộc cạnh tranh bắt đầu
Sự mạnh lên của đồng Yuan trong năm 2017 là minh chứng cho chính nó 

Chu kỳ suy giảm USD bắt đầu?
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                           ''You want it darker We kill the flame''
                  Leonard Cohen



14    

Cập nhật thị trường tài chính tháng 3
Điểm dị thường
Chi phí thực USD trong ngắn hạn gia tăng mạnh

    Chi phí tài chính của đồng USD trên trường quốc tế gia tăng mạnh bởi sự thay đổi trong chính 

sách của Mỹ, đặc biệt là chính sách giảm thuế, sự điều chỉnh trong chính sách điều hành của FED 

trước những biến số khó lường của kinh tế Mỹ trong dài đoạn chu kỳ tăng trưởng kéo dài dưới ảnh 

hưởng bởi chính sách của Tổng Thống Trump. Sự điều chỉnh này bắt đầu có phát huy những hiệu 

ứng tiêu cực lên thanh khoản USD toàn cầu - lãi suất LIBOR USD tăng mạnh.

    Như chúng ta được biết LIBOR là tiêu chuẩn chủ đạo của lãi suất đối vốn hệ thống liên ngân 

hàng. Hiện nay lãi suất LIBOR USD 3M đã vượt 2.3%. Chỉ số OIS là phần bù lãi suất nhà băng phải 

trả lãi suất FED thả nổi qua đêm để nhận lãi suất FED qua đêm cố định trong một thời gian dài, 

như 3 tháng chẳng hạn (hợp đồng chỉ số OIS không hoán đổi vốn gốc, không phát sinh rủi ro tín 

dụng lớn, đây là điểm khác biệt so với LIBOR, nơi mà các đối tác phải trao tay nhau phần vốn gốc). 

Vì thế trong thời khắc căng thẳng trên liên hàng, khi mà các ngân hàng lo lắng về việc cho vay lẫn 

nhau hoặc phải phòng vệ cho xu hướng xấu có khả năng phát triển tiếp tục, biên độ sai biệt giữa 

OIS và LIBOR doãng rộng ra và có thể bùng nổ do thanh khoản cạn kiệt (khủng hoảng tài chính 

2007 lên đến 350 điểm). 

        Tuy nhiên, trong khi lãi suất ngắn hạn đang điều chỉnh mạnh bởi động thái Ngân hàng Trung 

ương, chính sách kinh tế thay đổi, quá trình hiệu chỉnh đó lại đi ngược với xu hướng lợi suất trong 

dài hạn khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Bộ ngân khố Mỹ lại không thể vượt mốc 3% mà còn suy 

giảm liên tục sau khi FED tăng lãi suất trong tháng 3 (Xem thêm phần Ngân hàng Trung ương). 

Điều này khiến cho phần bù lợi suất giữa 2 năm và 10 năm giảm dưới 50 điểm cơ bản.
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    Hiện tại trái phiếu 10 năm Mỹ đang giao dịch tại mức 2.755%/năm trong khi 2 năm nằm tại 

2.28%/năm. Đây là tình trạng tiến thoái lưỡng nan, phần bù lợi suất dài hạn đang đi ngang, rất khó 

có lời giải thích thỏa đáng. Đó cũng có thể là nguyên nhân chính yếu khiến cho đồng USD không 

thể mạnh lên khi mà FED vẫn hiệu chỉnh lãi suất trong ngắn hạn và chi phí lãi thực vẫn gia tăng. 



        
ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
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FED: Tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm lên mức 1.5 - 1.75%

ECB:  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%)   

BOJ: Không điều chỉnh chính sách lãi suất trong tháng 3. 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%.



     Trong phiên họp tháng 3, Cục dự trữ liên bang Mỹ đã thông báo điều chỉnh tăng lãi suất nền kinh tế thêm 25 

điểm phần trăm lên mức 1.5 - 1.75% đúng như kỳ vọng của thị trường trước đó. Chủ tịch Powell phát biểu tại buổi 

họp báo sau phiên họp cho biết ông lạc quan với triển vọng kinh tế Mỹ đặc biệt là khi được tiếp sức bởi chương 

trình cắt giảm thuế dự kiến có thể đóng góp thêm 0.5% vào tăng trưởng và gói kích thích tài khóa sắp tới. Trong 

khi đó lạm phát đang có dấu hiệu hồi phục nhanh trở lại và có thể tiệm cận mức mục tiêu 2% trong trung hạn. Mặc 

dù không khẳng định FED sẽ có thêm bao nhiêu đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay nhưng thị trường nhìn nhận 

sẽ có ít nhất là thêm 3 lần nữa dựa vào những đánh giá khá lạc quan của các thành viên FED gần đây. Tuy nhiên 

nhiều khả năng FED sẽ đẩy nhanh tốc độ thắt chặt lãi suất trong giai đoạn 2019 - 2020 và giữ đúng kế hoạch cho 

năm 2018 nhằm không làm mất đi những lợi ích tiềm tàng từ chính sách cắt giảm thuế áp dụng từ đầu năm và tác 

động quá nhiều đến đường cong lãi suất trên thị trường. 

   Chủ tịch Powell đã tiếp tục duy trì sợi 

dây liên kết chính sách với người tiền 

nhiệm Yellen khi nhận định lãi suất sẽ 

được điều chỉnh tăng một cách dần 

dần để tránh sự xáo trộn cho thị trường 

trong mối tương quan với thị trường lao 

động và lạm phát mục tiêu. Tuy nhiên 

thị trường nhận định Chủ tịch Powell đã 

phát đi tín hiệu cho thấy chính sách có 

thể sẽ có nhiều sự điều chỉnh thường 

xuyên và liên tục hơn trước đây khi ông sẽ chu trì nhiều cuộc họp báo ra bên ngoài hơn so với người tiền nhiệm. 

Mặc dù vậy FED vẫn chưa cung cấp nhiều cho thị trường đánh giá tác động của chính sách giảm thuế đối với cá 

nhân và doanh nghiệp Mỹ từ đầu năm nay cũng như quyết định đánh thuế nhập khẩu bảo hộ hàng hóa trong nước 

mà Tổng thống Trump vừa ký ban hành. FED chỉ đưa ra nhận định khá chung đó là các điều kiện hiện nay đang 

lành mạnh hơn so với thời điểm trước khủng hoảng kinh tế 2008 và dường như vị thế của FED là khá bị động trước 

các quyết sách mới của Chính quyền Tổng thống Trump.
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FED - Tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm 2018 
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Kinh tế Mỹ qua những con số



    Ngay sau khi FED điều chỉnh tăng lãi suất nền kinh tế Mỹ thêm 25 điểm phần trăm, NHTƯ 

Trung Quốc PBoC cũng có động thái tương đồng. Cơ quan này đã tăng lãi suất tái cấp vốn 

thêm 5 điểm cơ bản lên 2.55% từ mức 2.5% giống như những gì đã thực hiện sau lần FED 

điều chỉnh lãi suất vào tháng 12 năm ngoái. PBoC đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm 

làm hạn chế sự khác biệt quá lớn giữa hai quốc gia về CSTT góp phần làm giảm áp lực 

lên CNY đặc biệt là trong bối cảnh FED liên tục tăng lãi suất như hiện nay. Hiện tại chênh 

lệch lãi suất giữa Trung Quốc và Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2010, trong khi đồng 

Nhân dân tệ đang biến động khá ổn định là cơ hội thuận lợi để động thái tăng lãi suất kể 

trên không gây nhiều xáo trộn cho quá trình hồi phục của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới 

này. Các công cụ theo dõi thị trường của  Trung Quốc cho thấy tăng trưởng GDP trung 

bình của hai tháng đầu năm 2018 chỉ cao hơn mức 7% một chút. Các nhà quản lý tại PBoC 

dường như đã tìm ra được công thức đảm bảo sự cân bằng giữa việc giữ môi trường tăng 

trưởng ổn định vừa cân bằng dòng vốn vào ra biên giới nước này. Tuy nhiên động thái này 

cũng dẫn đến hình thành một khoảng cách đáng kể giữa lãi suất cho vay liên ngân hàng kỳ 

hạn 7 ngày (2.67%/năm) và lãi suất huy động trên thị trường (1.5%/năm).  Điều này cho thấy 

PBoC đang khuyến khích sự hoạt động lành mạnh của hệ thống ngân hàng ưu tiên nguồn 

vốn từ huy động từ người gửi tiền hơn là các hoạt động vay mượn liên ngân hàng với nhau. 
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PBoC - Điều chỉnh nhịp nhàng theo sau động thái của FED
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Mục tiêu lạm phát 2% vẫn còn xa vời    
    NHTƯ Nhật Bản tiếp tục giữ các mức lãi suất cơ bản ở mức thấp như hiện nay sau cuộc 

họp chính sách thường kỳ tháng 3. 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. BOJ lạc quan về triển 

vọng lạm phát nước này sẽ sớm đạt mức mục tiêu 2% vào năm 2019 mặc dù thị trường 

không hoàn toàn kỳ vọng vào khả năng này. Hầu hết các chuyên gia đều nhìn nhận lạm 

phát sẽ còn rất lâu mới đạt mức mục tiêu này và những động thái thắt chặt chính sách tiền 

tệ của BOJ nếu có chỉ xuất phát từ những lo ngại về sự ổn định của hệ thống tài chính chứ 

không phải từ áp lực gia tăng của giá cả. 

BOJ - Chính sách tiền tệ chưa thể thay đổi
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Dấu hiệu lạm phát nguội dần  theo đà chậm lại của nền kinh tế toàn châu lục  
     Đây là quan điểm của Chủ tịch ECB trong việc bình thường hóa chính sách lãi suất dành 

cho khu vực châu Âu đã được ông liên tục nhắc lại trong thời gian gần đây. Lãi suất sẽ 

không tăng trước khi ECB kết thúc chương trình mua trái phiếu vào tháng 9 tới đây và mọi 

quyết định sau đó sẽ phụ thuộc vào tình hình tăng trưởng kinh tế và lạm phát của khu vực. 

Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực trong 

tháng hai vừa qua đồng nghĩa với việc ECB sẽ chưa đủ cơ sở để rút ngắn lại chương trình 

mua trái phiếu hằng tháng của mình. Lạm phát cơ bản tại châu Âu hiện ở mức 1,1% cao 

hơn mức thấp nhất từng được ghi nhận vào tháng 2/2015 là 0.8% nhưng vẫn còn cách khá 

xa so với mức mục tiêu 2%.  Sự yếu kém của lạm phát được giải thích từ tốc độ tăng lương 

diễn ra khá chậm chạp tại nhiều nước. Các nhà hoạch định tại ECB đã từng hy vọng có thể 

đẩy lạm phát bằng cách tăng chi phí nhân công tuy nhiên hiện tại sự liên kết giữa một thị 

trường lao động cải thiện và lạm phát thông qua tiền lương đang tỏ ra khá yếu so với trước 

cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Chủ tịch ECB đã xác nhận điều này tuy nhiên ông 

hy vọng việc tăng trưởng kinh tế sẽ giúp mối quan hệ kể trên hồi phục và điều ông mong 

muốn ở đây là sự kiên nhẫn của thị trường. Tuy nhiên việc tốc độ tăng lương chậm chạp 

đang gây ra nhiều bất ổn trong đời sống chính trị tại các quốc gia thành viên EU với việc các 

chính Đảng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đang ngày càng giành được sự ủng hộ của 

ECB - Kiên nhẫn, bền bỉ và cẩn trọng
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     Không giống như kịch bản những năm trước đây khi nền kinh tế khá ì ạch trong quý I, năm 2018 

thể hiện bước chuyển mình đầy ấn tượng của cả nước trong tăng trưởng GDP. Mặc dù chưa công 

bố số liệu chính thức nhưng số liệu từ các cơ quan quản lý Nhà nước đều cho cùng chung nhận 

định tăng trưởng kinh tế quý I có thể đạt 7.38% hoặc có thể cao hơn. Có nhiều lý do có thể giải 

thích cho sự tăng trưởng mạnh mẽ này:

- Đầu tiên là sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế ngay từ những ngày đầu 

năm tránh tình trạng "đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vất vả" trước đó. 

 - Cùng với đó là sự kế thừa những thành quả đạt được của kinh tế Việt Nam trong quý IV.2017 đã 

tiếp thêm động lực cho nền kinh tế tiếp tục tăng tốc ngay trong những ngày đầu năm. Trong khi 

đó mặt bằng tăng trưởng quý I.2017 lại khá thấp khiến khi so sánh với tốc độ tăng trưởng của quý 

I.2018 đã tạo ra kết quả tăng ấn tượng như trên.

- Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các đầu tàu kinh tế quan trọng có thể kể đến như sự phục hồi của 

lĩnh vực nông nghiệp, sự tăng trưởng vượt bậc của ngành công nghiệp chế biến chế tạo (CBCT) 

với mức tăng 2 tháng đầu năm trên 17% vẫn là yếu tố chính đóng góp vào mức tăng trưởng 

chung của quý I.

- Nền kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn hồi phục kể từ cuộc khủng hoảng 2008. Nhiều tổ 

chức quốc tế đều đánh giá tình hình kinh tế toàn cầu năm nay có nhiều khởi sắc và đưa ra mức 

dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu cao hơn năm 2017, thương mại toàn cầu tiếp tục tăng trưởng. 

     Tuy nhiên, chúng ta không nên tự mãn hay chủ quan với mức tăng trưởng cao như vậy mà 

cần phải phân tích kỹ các động lực tăng chính của tăng trưởng, tăng trưởng có bền vững không. 

Cụ thể, cần làm rõ tăng trưởng trong chế biến, chế tạo có phải nhờ 2 doanh nghiệp FDI lớn là 

Samsung và Formosa; tăng trưởng xuất khẩu có phải nhờ khối FDI… Nếu phụ thuộc quá nhiều 

vào khối doanh nghiệp FDI thì tăng trưởng liệu có bền vững hay không? Bên cạnh đó, tăng trưởng 

Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào gia tăng tổng đầu tư và tăng trưởng tín dụng trong khi chất lượng 

các nguồn lực còn lại khá thấp.

      Trong khi đó, lạm phát hiện chịu áp lực rất lớn từ xu hướng điều chỉnh giá dịch vụ công; diễn biến 

giá trên thị trường quốc tế và điều chỉnh chính sách tiền tệ; những tác động từ việc tăng thuế môi 

trường, tăng thuế thu nhập cá nhân theo đề xuất của Bộ Tài chính; giải ngân vốn đầu tư công đạt 

thấp… đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với tăng trưởng kinh tế.

Kinh tế Việt Nam quý I.2018 những trái ngọt đầu năm



Đánh giá mức độ tổn thương trước các cú sốc của 
nền kinh tế Việt Nam
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(Chỉ số càng cao càng dễ bị tổn thương)
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Nguồn: Vietdata
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                        CẬP NHẬT TÌNH HÌNH TỶ GIÁ USD/VND
                                                   THÁNG 03/2018 

Bên ngoài, ngoài nước Mỹ: “Yếu tố quan trọng nhất là sự sụt giảm thanh khoản USD tại thị trường 

bên ngoài nước Mỹ sau khi FED tăng lãi suất như đồ thị bên dưới

Tại Mỹ: Các chỉ số kinh tế như sản xuất, dịch vụ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán 

nhìn chung khá tích cực cùng với đó là tâm lý lạc quan của người dân vào chương trình cắt giảm 

thuế từ đầu năm nay. Điều này đã giúp FED có cái nhìn rất lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Mỹ 

trong năm 2018 (tham khảo thêm phân tích trong các bản tin ngày của ACB) và quyết định tăng 

lãi suất nền kinh tế Mỹ lần đầu tên trong năm 2018 vào ngày 21/03 vừa qua. Đây là lần tăng lãi suất 

thứ 6 liên tiếp kể từ cuộc khủng hoảng 2008 và chúng ta có thể thấy thanh khoản USD bên ngoài 

Mỹ đang có dấu hiệu suy giảm. Kịch bản biến động của chỉ số USD Index đã lặp lại giống như hai 

lần tăng trước đây là tăng trước khi có quyết định của FED và giảm mạnh sau khi tin tức ra do thị 

trường nhìn chung đã tính đến khả năng này từ trước đó. Tuy nhiên yếu tố FED hiện tại sẽ chưa gây 

nhiều tác động đến sức mạnh của đồng USD trong ngắn hạn.

    Yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng USD trong giai đoạn này là phạm vi và mức độ mà 

Chính quyền Tổng thống Trump sẽ chấp nhận đưa cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và phần còn 

lại của thế giới đến đâu. Sự nghiêm trọng của điều này có thể tạo sức ép khiến đồng USD suy yếu 

do thị trường đang đánh giá, cuộc chiến thương mại sẽ chỉ dẫn đến những tổn thất to lớn cho nền 

kinh tế lớn nhất thế giới này. Chỉ số USD Index có thể chịu sức ép điều chỉnh giảm về vùng 88-89 

trong tháng 04 nếu căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia này tiếp tục được đẩy lên những cột 

mốc nguy hiểm mới.

NHỮNG DỰ BÁO DÀNH CHO THÁNG 04
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Động thái tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm 2018 FED mặc dù không gây nhiều xáo trộn cho tỷ giá trong nước 

nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro trong dài hạn.



Trong nước:

+ Các biến số kinh tế vĩ mô liên tục được cải thiện, lạm phát giữ ổn định ở mức thấp, thặng dư 

thương mại đạt 1,4 tỷ USD tính đến nửa đầu tháng 3/2018 khiến các chuyên gia tiếp tục kỳ vọng 

vào triển vọng kinh tế nước ta trong năm nay hoàn toàn có thể vượt mức tăng trưởng mục tiêu 

6.7% mà Quốc hội đề ra.

+ Thanh khoản tiền đồng trên toàn hệ thống khá dồi dào xuất phát từ việc tốc độ giải ngân vốn đầu 

tư công còn khá chậm chạp và lượng tiền đồng từ các thương vụ thoái vốn và mua ngoại tệ của 

NHNN vẫn còn chưa hút hết khỏi lưu thông. Đây sẽ là yếu tố khiến chi phí nắm giữ ngoại tệ đang 

rất rẻ và chênh lệch lãi suất VND và USD sẽ còn duy trì ở mức thấp gây ra sức ép khiến tỷ giá tăng. 

     NHNN sử dụng công cụ mua kỳ hạn USD 3T tại giá 22.775 để neo tâm lý ổn định cho thị trường 

và giải quyết bài toán thanh khoản nhưng việc chênh lệch lãi suất VND và USD thu hẹp liên tục 

đã khiến chính sách này dần mất đi hiệu lực trong thời gian ngắn. Hiện tại mức tỷ giá giao ngay đã 

vượt khá xa so với mức giá mua kỳ hạn 3 tháng của NHNN. Có thể trong thời gian tới cơ quan này 

vẫn sẽ tiếp tục sử dụng công cụ kỳ hạn nhưng sẽ điều chỉnh lại một số yếu tố để nâng cao hiệu quả 

bình ổn tỷ giá của công cụ này tương đồng với sự điều chỉnh mà FED và cả NHTƯ Trung Quốc đã 

thực hiện trong ngày 22/03. Chúng tôi hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về những động thái từ 

phía NHNN nhưng khả năng có thể cơ quan này sẽ tăng kỳ hạn mua hoặc tăng mức giá mua vào 

hoặc là áp dụng cả hai. Khả năng chắc chắn là tỷ giá trên thị trường sẽ tịnh tiến và bám sát với mức 

mua kỳ hạn USD mà NHNN áp dụng. Khách hàng nên ưu tiên mua các kỳ hạn từ 3 – 6 tháng để dự 

phòng rủi ro tỷ giá trong nước trước áp lực mạnh lên của đồng USD trên phạm vi toàn cầu. Trước 

khi có những động thái mới đến từ phía các cơ quản quản lý, áp lực từ chi phí nắm giữ ngoại tệ ở 

mức rất thấp như hiện nay có thể là yếu tố hỗ trợ đà tăng của tỷ giá. Vùng tỷ giá liên ngân hàng giao 

dịch kỳ vọng có thể là 22.820 - 22.845 (mức cao nhất từ trước đến nay).

+ Tuy nhiên, một yếu tố có thể ảnh hưởng nhiều đến thanh khoản USD trên thị trường trong nước 

vốn đang khá vắng bóng trong thời gian gần đây là thông tin về nguồn mua bán ngoại tệ lớn hay 

các thương vụ thoái vốn như đã từng diễn ra trong thời điểm cuối năm 2017 có thể bắt đầu được 

nối lại. Đây dự kiến sẽ là yếu tố giúp giữ nhịp biến động cho tỷ giá trong nước trước các áp lực tăng 

đến từ các nhân tố phân tích ở trên. 

Sự ngập lụt trong thanh khoản tiền đồng và chiến tranh 
thương mại là những chủ đề đáng quan tâm trong tháng 4
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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.

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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