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Hope is the only good god remaining among mankind; the others have left and gone to Olympus.

Trust, a mighty god has gone, Restraint has gone from men, and the Graces, my friend, have abandoned 

the earth. Men's judicial oaths are no longer to be trusted, nor does anyone revere the immortal gods; the 

race of pious men has perished and men no longer recognize the rules of conduct or acts of piety.

                                                                 Theognis of Megara

Hy vọng là thứ tốt lành duy nhất còn sót lại;

Trong vô vàn thứ khác đã rời bỏ con người và trở về bên kia đỉnh Olympus.

Niềm tin, Ngài đã đi rồi, rồi Kiềm chế Người cũng đã từ bỏ họ,

và Nữ Thần Duyên dáng cũng đã bỏ rơi trái đất này.

Những quan tòa không còn được tin tưởng, không còn ai tôn kính Thánh thần;

Chủng người thảo kính đã lụi tàn 

Và nhân đức hay lòng mộ đạo đã không còn được thừa nhận giữa con người.



Thần thoại về các Vị thần Hy lạp cổ đại là văn hóa truyền miệng về một nền văn 

minh rực rỡ, tột đỉnh thời cổ đại, lưu truyền hơn 6000 năm lịch sử loài người. Trên 

đỉnh cao văn minh đó, Người Hy Lạp cổ đại đã sáng tạo ra những đỉnh cao trí tuệ 

văn minh của con người, nơi khai sinh là Chủ nghĩa anh hùng ( Achilles), là nơi xuất 

phát nguồn gốc Bi kịch (Midas King), ý niệm Tự do, triết lý về đau khổ, mặc khải về 

cái chết, nhận thức về thời gian, ý chí sinh tồn, ý nghĩa cuộc sống của loài người 

(Trường Ca Illad của Homer)... . Càng chiêm nghiệm tác phẩm đồ sộ này qua lăng 

kính thời hiện đại, chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục rút ra được những triết lý nhân 

sinh sâu sắc theo từng trải nghiệm cá nhân. Pandora’s Box là một trong những câu 

chuyện có tính triết lý sâu sắc như thế. Trải qua nhiều thế hệ, có rất nhiều cách tiếp 

cận về ý nghĩa của cái kết trong truyện này, đó là tại sao hạt giống hy vọng “Seed 

of Hope” là thứ duy nhất còn sót lại dưới đáy rương. Có người cho rằng đó là vì lòng 

thương xót con người của Zues, mặc dù trong cơn thịnh nộ muốn trừng phạt con 

người vì khao khát được trở nên thánh thần nhưng Zues vẫn lưu lại hạt giống Hy 

vọng để con người sử dụng nó như một liều thuốc cứu rỗi sau những đọa đày trần 

gian được giải thoát từ chiếc hộp của Pandora, người đàn bà đầu tiên trên trái đất. 

Nhưng cũng có người cho rằng, thứ ghê tởm nhất, độc ác nhất, tàn nhẫn nhất là 

thứ được Zues giấu kỹ nhất dưới đáy chiếc rương, thứ tồi tệ nhất chưa kịp thoát ly. 

Đó đích thị là thứ mà Zues muốn lưu lại cho loài người, không muốn loài người bị 

hủy diệt vì bi kịch cuộc sống, phải luôn cung cấp cho họ dưỡng chất “hy vọng vào 

tương lai”. Thứ thuốc độc giữ cho con người phải tiếp tục sống và bị tra tấn bởi địa 

ngục trần gian là cách trả thù khoái trá nhất mà Zues muốn khi con người dám ước 

mơ trở nên bất tử. Cũng có người cho rằng, bất tử là sự tàn nhẫn, vô tri và vô lương 

tâm, ước mơ vươn đến sự bất tử sẽ khiến cho con người mất đi nhân tính, chỉ có bất 

tử trong khoảnh khắc anh hùng là xứng đáng truy cầu, nhưng hãy nên nhớ rằng số 

phận anh hùng thường là bi kịch, như Promethus, Achilles, Hercules,…
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Hạt giống hy vọng -  The Seed of Hope



Cũng có người cho rằng, sau khi vị thần Titan Promethus, người sáng tạo ra loài 

người, đã ban cho họ ngọn lửa tri thức, ngọn lửa linh thiêng của đỉnh Olympia, chỉ 

có thánh thần mới có đủ sức để nắm giữ thì Zues đã ban món quà quý giá nhất làm 

của hồi môn cho Pandora, người phụ nữ đẹp nhất trần gian, sau khi được tất cả các 

vị thần khác chúc phúc là món quà Hy vọng. Hy vọng là quyền được chọn lựa, luôn 

mang tính hai mặt. Con người luôn cần sự soi sáng bởi ngọn lửa thánh thần của tri 

thức trong lúc sử dụng quyền lực “Hy vọng” để khi đối diện với nghịch cảnh thì con 

người mới có thể chạm tới sự linh thiêng của Olympia. Đó có thể là sự gửi gắm hy 

vọng của Zues, vị thần tối thượng, nơi con người nếu họ muốn trở nên thần thánh.

Chúng ta có quyền hy vọng vào điều tốt lành nhất nhưng cũng cần cái đầu lạnh để 

mong đợi sự tồi tệ nhất.

Trung Quốc Vọng

Trong bối cảnh hiện tại, chỉ có những ai chú tâm và luôn ám ảnh bởi diễn biến thời  

cuộc mới có thể cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề thời đại. Thương 

chiến chỉ là khai cuộc của một cuộc cờ, chiến cuộc thật sự là sự va chạm của hai hệ 

giá trị, là sự xung đột của hai mô hình kinh tế, là sự đối đầu của ý thức hệ. Với biến 

chuyển tư tưởng của Trung Quốc trong vài năm gần đây, trong đó, sự giương cao 

ngọn cờ mô hình phát triển thần kỳ mang bản sắc Trung Hoa đã làm chệch hướng 

cải cách bên trong, phát huy xuất khẩu mô hình này ra thế giới bên ngoài và đe dọa 

đến các giá trị phương Tây. Việc nhìn nhận thành công theo một chiều như thế mà 

bỏ qua sự thụ đắc bởi sự cởi mở thân thiện của phương Tây, của sự kế thừa phát 

triển khoa học tư bản chủ nghĩa hơn 250 năm qua, và sự cộng tác tương thông giữa 

Mỹ - Trung trong 40 năm đổi mới đã làm cho Mỹ và phương Tây phải nhìn nhận lại 

mối nguy trong dài hạn và sự cần thiết phải thay đổi. Do đó, xung đột này có thể 

là không thể tránh khỏi và hậu quả bất lường nếu như nhiệm kỳ của Tổng Thống 

Trump kéo có thể dài thêm 6 năm nữa và đồng thời Trung Quốc không chịu xuống 

thang. 
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Kết quả của bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6 tháng 11 là hy vọng của Trung Quốc 

nhằm có thể đạt một cục diện có thể có lợi hơn. Chúng ta có thể kỳ vọng vào 3 kịch 

bản đơn giản như sau để dễ hiểu vấn đề vốn rất phức tạp:

   - Chính quyền Trump suy yếu khi mất Hạ viện - có thể chỉ còn 2 năm cầm quyền

   - Chính quyền Trump mạnh lên khi chiếm lưỡng viện - 6 năm cầm quyền

   - Chính quyền Trump suy yếu khi mất lưỡng viện - năng lực thương thuyết suy

Trong 3 kịch bản đơn giản trên, xác suất cao nhất rơi vào 2 trường hợp đầu. Mọi 

chuyện đều khó lường, tuy nhiên đối với vị thế Trung Quốc, họ không thể đặt hết 

tiền cược vào một cửa duy nhất sau khi xung đột leo thang ngày càng căng thẳng 

hơn và sự thành công của Trump trong khả năng thực thi lời hứa khi đắc cử của mình. 

Năng lực thương thuyết, sức chiến đấu kiên cường và khả năng tự đột phá khó khăn 

trong thời gian qua của Ngài Tổng thống là không thể xem thường. Chính vì thế, 

như dự đoán trong báo cáo tháng 7, vào đầu tháng 11 đã có ít nhất một sự chuyển 

biến tích cực để cho thị trường hy vọng. Thông cáo báo chí của 2 quốc gia về cuộc 

điện thoại dài ( không biết bên nào gọi trước là điểm đặc biệt đặc trong bối cảnh 

thời gian) và cam kết gặp mặt trong cuộc họp thượng đỉnh G20 đã phá băng cho 

thị trường. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn thì đây chỉ là một động thái nhằm tạo 

cơ hội xuống thang của Trung Quốc, việc đối thoại này không gây mất mặt trong 

hiện tại đồng thời tạo cơ hội sau bầu cử nếu Đảng Cộng Hòa chiếm lưỡng đảng (xác 

suất này là xác suất lớn). Việc hành xử như đối thoại hay chấp nhận thương thuyết 

sau khi có kết quả bầu cử là một ván bài đầy rủi ro trong lúc này, có thể đặt vị thế 

thương thuyết của chính mình vào thế trận vô cùng bất lợi, khó xoay trở khi đối thủ 

mạnh lên. Có thể thấy hành động xuống thang ngay lúc này là một tính toán lạnh 

lùng trong một cục diện phức tạp mà không bên nào muốn đánh cược quá lớn. Tất 

cả chỉ là lời nói, hứa hẹn và không có một cam kết chắc chắn. Chính vì thế, khi trông 

đợi vào một tương lai tốt đẹp, chúng ta vẫn phải có lí trí. 

Hai sự kiện nối tiếp vào hai ngày 6 tháng 11 và 29 tháng 11 sắp tới là hai thứ  nặng 

nề nhất chưa thoát ra khỏi hộp Pandora thời hiện đại bên cạnh các rủi ro khác (xem 

hình bên)
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Pandora’s Box opened

 

 List A of US actions       List B of CN Reactions

 Massive offensive pressure     Spectacular defensive Mode

Escalating trade war, time released at near 6 Nov   4 times cut in RRR, latest 1% cut

Withdrawal from Universal Postal Union, UPU  Ready to cut tax 1% GDP, massively supported  

Withdrawal from nuclear treaty, INF    Domestic consumption

Poison pill put in in New NAFTA deal    Liquidity target to bring resilience into System

Purnishment two CN giants chip makers   Massive f iscal policy: Local government special  

More strong actions in Department of Commerce  Bond issuance, Lower credit profile of bond collaterals, 

Accuse Chinese spies of campaign to steal jet Engine T Pledge strong support private sector by tax  

by US Justice         Lauching National team to rescue Stock market

Hard voice in FX treasury report in Oct 2018  New policy in Narrative: Competitive Neutrality as

QT + Massive treasury sale to squeeze USD liquidity central policy 

        Running both sides CNH offshore and CNY onshore to 

        counter strike CNY weakness by using HKMA as a Hub

        Signed Bilateral swap CN-JP 30 bio $

        More imported tax cut in 2019
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Bầu cử giữa nhiệm kỳ
Như đã phân tích trong Bản tin tháng 7.2018 với chủ đề "Bi, đừng sợ", thời điểm 

quyết định đã tới cho một cuộc đấu được đẩy lên đỉnh điểm của cao trào, một 

bên tấn công toàn lực, một bên phòng thủ toàn lực nhằm chờ đợi kết quả của 

một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Kết quả của cuộc bầu cử có thể sẽ là thời 

điểm chuyển biến và là đáp số cho tất cả các câu hỏi, những mối bận tâm hiện 

nay của thị trường. Thái độ của hai đối thủ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi lá bài tẩy 

được mở và một thời điểm thương thuyết để hạ màn nằm ngay trong hội nghị 

G20 tại Buenos Aires, 29 tháng 11.

Một thỏa thuận *Plaza Accord 1985* mới?
Không phải vô duyên vô cớ mà một quan chức ngoại giao của Trung Quốc phát 

biểu phản ứng một cách mạnh mẽ trong bài họp báo trả lời về khả năng của 

một thỏa thuận tương tự như “Plaza Accord 1985” trước thềm cuộc hội đàm 

Mỹ - Trung trong tháng 11. Mặc dù việc khẳng định sẽ không có chuyện đó xảy 

ra nhưng xác suất mong đợi sự kiện đó là một con số lớn hơn không và ngày 

càng lớn khi sức ép toàn lực của Hoa Kỳ trong thời điểm cận kề. Rõ ràng, Tổng 

thống Trump muốn có đàm phán, muốn có tiến triển, và muốn có lợi thế trong 

thương thuyết. Còn phía Trung Quốc đang chịu đòn một cách lì lợm, dai dẳng 

và kiên định, họ cũng đang chờ đợi. 

 

Thị trường ngoại hối lặng sóng - Thị trường chứng khoán lại nổi sóng
Độ biến động trên thị trường ngoại tệ chính yếu rất yên bình trước sự kiện lớn. 

Dường như có sự hoán chuyển sự biến động sang các thị trường chứng khoán 

các nước khi tất cả các bên tham gia đều hiệu chỉnh mô hình định giá trước các 

áp lực căng thẳng được tạo ra trong thời gian qua (xem list A,B). Các yếu tố đầu 

vào của mô hình định giá phải tính toán lại như kỳ vọng lãi suất, kỳ vọng tăng 

trưởng, môi trường rủi ro,..
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Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể kiểm chứng được thông qua các chuyển 

biến như sau bằng các đồ thị đo lường độ biến động trên liên thị trường:

•  Độ biến động trên thị trường tiền tệ suy giảm, gần như bình lặng trong 2 tuần 

cuối tháng 10 (xem hình bên dưới).

•  Thay vào đó là sự gia tăng đột biến độ biến động của thị trường chứng khoán 

các nước.

•  Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh từ mức đỉnh gần nhất 3.28% về mức 3.07% 

do các quỹ hưu trí, quỹ đầu tư mua, gia tăng đầu tư mạnh vào UST ở mức lợi 

suất cao và tìm kiếm chỗ trú ẩn an toàn.

•  Đồng thời lại chứng kiến sự ổn định ngoạn mục từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, 

Saudi Arab, Argentina, Brazil, Nga sau thời gian biến loạn trước đó. 

•  Nhưng thị trường lại chứng kiến áp lực từ chuyển biến xấu từ  Châu Âu, Italy, 

Trung Quốc, và bất lường từ Brexit.
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Do đó, mặc dù biến cố từ thương chiến và rủi ro tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

vẫn đè nặng nhưng rõ ràng biến động trên thị trường ngoại hối toàn cầu là bình 

ổn (độ biến động thực tế - historical Vol suy giảm khi so với độ biến động do 

suy diễn của thị trường - implied Vol). Chúng ta cần phải bình tĩnh phân biệt rõ 

việc biến động USD trước thời điểm này có ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ là chủ 

đạo, tức là giảm quy mô trước sự kiện quan trọng.

Mọi việc chuyển biến cần phải chờ đợi những biến cố tháng 11.

Dấu hiệu Bear Engulfing - dấu hiệu đảo chiều kỹ thuật trên đồ thị DXY ngay 

trong ngày 1 tháng 11 là một minh chứng.
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ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THÁNG 10
FED:  Lãi suất nền kinh tế Mỹ được FED giữ không đổi ở mức 2 - 2.25% sau phiên họp 

tháng 10 vừa qua. Cơ quan này đang được kỳ vọng sẽ có thêm 3 - 4 lần tăng lãi suất nữa 

trong năm 2019 nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy triển vọng tích cực và lạm phát giữ 

vững quanh mức mục tiêu 2%. Tuy nhiên sức ép từ cuộc chiến thương mại toàn cầu và 

những chỉ trích của Tổng thống Trump đối với kế hoạch tăng lãi suất của FED có thể là trở 

ngại lớn nhất đối với lộ trình này.

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 hàng tháng vào tháng 12 năm nay, trong khi giữ nguyên 

chính sách lãi suất âm ít nhất đến mùa hè năm 2019. Tuy nhiên, khi hạn kỳ chấm dứt 

chương trình mua tài sản sắp đến hạn, đây là thời điểm để bàn về chính sách tái đầu tư 

của ECB.

BOJ: Không điều chỉnh chính sách lãi suất trong tháng 10. 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%. Tuy nhiên BOJ chấp nhận biên độ dao động của lợi suất 10 năm từ 0.1 - 0.2%.
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        Các NHTƯ lớn trên thế giới có thể kể đến như FED và ECB đang phải chịu thêm sức ép 

chính trị từ làn sóng chỉ trích đến từ các Chính phủ hiện hành. Tổng thống Trump trong 

một bài phát biểu trên truyền hình đã công khai chỉ trích kế hoạch tăng lãi suất của Chủ 

tịch FED và xem cơ quan này như là một rủi ro lớn nhất mà ông đã không tính đến trong 

quá trình lãnh đạo nước Mỹ. Mặt bằng lãi suất đang được điều chỉnh tăng nhanh trong 

năm 2018 được ông Trump xem là lý do cho sự sụt giảm của thị trường nhà ở và chứng 

khoán tại Mỹ trong thời gian vừa qua. Đến lúc này sự độc lập của các NHTƯ đang nổi lên 

như là vấn đề gây tranh cãi. Chủ tịch Draghi vào tuần trước đã phải đích thân lên tiếng 

để bảo vệ cho ECB trước những chỉ trích từ nhà cầm quyền ở quê hương mình là Italy. 

Phó thủ tướng nước này đã chỉ trích người đứng đầu ECB chống lại Rome, chống lại quê 

hương mình khi công bố kế hoạch tăng lãi suất vào mùa thu năm sau cũng như chấm 

dứt chương trình mua trái phiếu hàng tháng vào cuối tháng 9 vừa qua. Chủ tịch Draghi 

đã cảnh báo áp lực lạm phát đang hồi sinh rất nhanh tại châu Âu do giá năng lượng tăng 

đột biến và thị trường hàng hóa toàn cầu đứng trước khá nhiều rủi ro đến từ cuộc chiến 

thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc có thể dẫn đến triển vọng tăng trưởng thấp hơn tại 

châu Âu và làm suy yếu các tuyến phòng thủ của liên minh này trước nguy cơ về các  

cuộc khủng hoảng kinh tế tiềm năng trong tương lai. Cả hai vị Chủ tịch đều có chung 

quan điểm, nếu các NHTƯ ít độc lập hơn và thị trường ngầm hiểu rằng chính sách tiền 

tệ có thể bị áp lực theo bất kỳ hướng nào thì niềm tin vào NHTƯ sẽ bị suy giảm nghiêm 

trọng và khả năng can thiệp hiệu quả trong tương lai sẽ không còn nữa. Bên cạnh bài 

toán thâm hụt ngân sách năm 2019 của Italy đang khoét sâu mâu thuẫn giữa nước này và 

phần còn lại của liên minh châu Âu, các chính trị gia tại Italy đang ngày một lo ngại về việc 

chi phí vay mượn đang tăng nhanh chóng trong khi nợ công của nước này đã đạt mức kỷ 

lục 130% GDP. ECB tiếp tục khẳng định việc thoái lui khỏi chính sách nới lỏng tiền tệ là xu 

hướng không thể đảo ngược mặc dù còn phải tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của nền 

kinh tế toàn khu vực trong thời gian tới.

14    

Khi các NHTƯ trở thành mục tiêu công kích của các Chính phủ



        
Mặc dù vậy, ECB vẫn chừa một con đường để giải quyết những khó khăn tài chính hiện nay 

đối với Italy nếu Chính phủ nước này tỏ ra nhượng bộ EU trong kế hoạch ngân sách của 

mình. Mặc dù chấm dứt việc mua trái phiếu các Chính phủ thành viên hàng tháng nhưng 

ECB vẫn có thể tiếp tục tái tục lượng trái phiếu đã phát hành trước đó để giúp Chính phủ 

Italy đảm bảo ngân sách của mình. Tuy nhiên nếu không đạt được thỏa thuận, lượng vốn 

từ nguồn trái phiếu này có thể được ECB phân bổ cho các thành viên khác. Câu trả lời có 

thể có đáp án trong vòng 3 tuần tới là thời gian EU đề nghị Italy trình lên một kế hoạch 

ngân sách mới để xem xét.

    Quay trở lại vấn đề về kinh tế: Bức tranh tăng trưởng kinh tế của EU nhìn chung vẫn nhạt 

màu khá nhiều so với Mỹ trong thời điểm hiện tại.

Về phía FED: Sau khi tăng lãi suất nền kinh tế Mỹ lần thứ 3 trong năm nay và cũng là lần 

thứ 8 kể từ năm 2015 vào tháng 9 vừa qua, gần như chắc chắn FED sẽ có thêm một lần 

tăng lãi suất nữa trong năm nay vào tháng 12 đồng thời từ 3-4 lần cho năm 2019. Theo 

các chuyên gia, việc tăng trưởng kinh tế ghi nhận nhiều bước tiến mạnh mẽ thời gian vừa 

qua là cơ hội không thể tốt hơn để FED đưa dần mặt bằng lãi suất nền kinh tế Mỹ về mức 

bình thường mà không lo ngại đến khả năng gây giảm tốc mạnh cho nền kinh tế. Mặc dù 

vậy áp lực từ cuộc chiến thương mại toàn cầu đang ngày càng chiếm lấy sự quan tâm của 

FED thông qua cường độ các bình luận gần đây của các thành viên FED.

Về phía ECB: tăng trưởng của các đầu tàu kinh tế khu vực như Đức, Pháp, Italy đang có 

vấn đề và đều thấp hơn mức kỳ vọng trước đó của các chuyên gia kinh tế. Các chỉ số sản 

xuất trong khu vực đều cho thấy sự suy yếu trong khi xuất khẩu sụt giảm do ảnh hưởng 

của các biện pháp thuế quan gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Đây có thể là nhân tố đóng 

vai trò then chốt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chấm dứt kích thích tiền tệ mà ECB 

đang dần định hình trong 3 tháng trở lại đây.
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Căng thẳng thương mại trở thành nỗi lo thường trực của các NHTƯ
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Đoàn tàu kinh tế cả nước tiến về phía trước với tốc độ vượt mức kỳ vọng

Nguồn Vietdata



Trong những ngày cuối tháng 10, một sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của người 

dân lẫn các chuyên gia kinh tế là phiên họp Quốc hội, trong đó có các nội dung về kết quả 

thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2018 và đánh giá giữa niên độ thực hiện kế 

hoạch 5 năm 2016 - 2020. Điều bắt gặp đầu tiên là những kết quả kinh tế của đất nước đã 

đem lại rất nhiều tín hiệu lạc quan khi 12 chỉ tiêu đề ra từ đầu năm thì ngay tại thời điểm 

này đã có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu chắc chắn sẽ hoàn thành trong năm nay (xem hình 

dưới). 

Bên cạnh đó có hai vấn đề mà chúng tôi đặc 

biệt quan tâm. Đầu tiên là cũng giống như tình 

trạng chung của nền kinh tế toàn cầu, áp lực từ 

lạm phát đã trở nên rõ nét hơn trong năm nay. 

Tính đến hết tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng của 

cả nước đã tăng 3.89%, chỉ cách không xa so 

với mức kế hoạch 4% mà Quốc hội đã đề ra. 

Có một đề nghị về việc phải theo đuổi mục tiêu 

lạm phát cơ bản 1.56 - 1.65% là một góc nhìn 

mới và nhìn từ góc độ chính sách "inflation target" của nhiều NHTƯ trên thế giới, đây là 

một sự thay đổi lớn nếu có trong chính sách điều hành tương lai. Chúng tôi sẽ dành hẳn 

một chủ đề về chính sách này vào bản tin lần sau.  Điều thứ 2 cần lưu ý trong phần này 

là chúng tôi muốn nhấn mạnh đến vấn đề nợ nước ngoài của nền kinh tế. Theo báo cáo 

Quốc hội, có một sự gia tăng đột biến của con số này trong năm 2017 và 9 tháng 2018.

   Theo số liệu mà Bộ trưởng Bộ Tài chính cung cấp tại kỳ họp lần này, nợ nước ngoài của 

Việt Nam tính theo % GDP cơ bản vẫn đảm bảo giới hạn trần trong năm 2018 song số 

tuyệt đối vẫn tăng khá mạnh, theo đó chỉ tiêu nợ nước ngoài đã là 49.7%, sát ngưỡng cho 

phép 50% GDP. 
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Đã có nhiều ý kiến có trọng lượng cảnh báo rủi ro tiềm ẩn của việc vay nợ nước ngoài 

của các doanh nghiệp khu vực tư nhân và sự mở rộng nhanh của khối nợ công. Tuy nhiên 

theo nhận định của chúng tôi, vấn đề này vẫn đang nằm trong sự kiểm soát khá tốt từ 

Chính phủ. Đặc biệt lãnh đạo Nhà nước đã sớm nhìn thấy rủi ro tiềm ẩn từ vấn đề này nên 

trong những năm vừa qua đã tích cực giảm cơ cấu nợ nước ngoài của Chính phủ xuống 

mức an toàn. 

    Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là việc nợ nước ngoài đã chạm ngưỡng 49.7% GDP 

như đề cập trước đó, chỉ cách mức trần đặt ra 0.3% GDP khiến việc giữ ổn định tỷ giá 

trong nước có vai trò sống còn đối với mục tiêu giữ vững mức trần nợ nước ngoài theo 

quy định. Số liệu GDP cả nước năm 2017 vào khoảng 240 tỷ USD, thì bằng phép tính đơn 

giản, chúng ta có thể thấy khoảng cách đến mức trần nợ này chỉ còn 720 triệu USD. Trong 

khi nếu tỷ giá được điều chỉnh tăng thêm 1% từ mức giá trung tâm thì khối nợ công của 

nước ta có thể tăng thêm 1 tỷ USD. Như vậy để đảm bảo chỉ tiêu nợ nước ngoài không 

bị phá vỡ thì không còn nhiều dư địa cho việc tăng tỷ giá trong năm nay. Đứng từ quan 

điểm Chính phủ, chúng ta có thể thấy được minh chứng cho điều này khi Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ đã cho biết ''chưa bao giờ và không bao giờ Chính phủ phá giá đồng tiền 

để hỗ trợ xuất khẩu''. Quan điểm này cũng đã được NHNN thực hiện xuyên suốt kể từ 

đầu năm đến nay. Trong điều kiện thị trường hiện tại một lần nữa đã cho thấy sự quyết 

tâm trong việc điều hành tỷ giá từ phía NHNN. Trong khi chỉ số USD Index đã đạt mức 97 

điểm và tỷ giá USD/CNY có lúc đã chạm mức 6.98 vào cuối tháng 10 cho thấy một áp lực 

tâm lý quá lớn đang đè nặng và đe dọa nhiều người thì vai trò đầu tàu của NHNN càng 

phải được thể hiện rõ và thị trường trong nước nhìn chung vẫn không có nhiều biến động 

lớn là một minh chứng. Việc thị trường đón nhận tin tốt lành từ thị trường bên ngoài vào 

những ngày đầu tháng 11 cho thấy trụ niềm tin là không thể mất trong những lúc ngặt 

nghèo nhất và bây giờ chúng ta có quyền hy vọng vào sự tốt lành nhưng cũng cần một 

kịch bản đối phó với những biến cố tương lai.
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Sự kiện quan trọng nhất trong tháng 11 này có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính 

toàn cầu đó là kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 6 tháng 11 và Hội nghị G20 

tại Buenos Aires của Argentina vào ngày 29 tháng 11. Hiện tại nhiều chuyên gia đã cảnh 

báo kết quả từ cuộc bầu cử lần này tại Mỹ có thể thay đổi căn cơ cán cân quyền lực tại 

Lưỡng viện Mỹ và chấm dứt thế độc quyền của Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump. 

Một kết quả bất lợi trong cuộc bầu cử lần này sẽ khiến việc thông qua các quyết sách 

điều hành của Tổng thống sẽ khó khăn hơn. Trong khi ông Trump có khả năng sẽ phải 

thỏa hiệp và dịu giọng hơn trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Điều này có thể 

giảm bớt sức ép đối với nền kinh tế Trung Quốc cũng như ổn định trở lại tỷ giá USD/CNY 

sau những đợt điều chỉnh tăng mạnh vừa qua. 

  Trong khi đó, Hội nghị G20 được xem là cơ hội không thể tốt hơn để người đứng đầu hai 

nước Mỹ và Trung Quốc đàm phán nhằm giảm đi căng thẳng thương mại của hai nền 

kinh tế hàng đầu thế giới này. Nhiều nguồn tin nội bộ từ Chính phủ Mỹ đã cho thấy khả 

năng Mỹ sẽ áp đặt mức thuế quan lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào 

thị trường Mỹ với gói đánh thuế còn lại trị giá 265 tỷ USD nếu không có tiến triển mới từ 

cuộc gặp này. Nếu kịch bản này xảy ra, khả năng tỷ giá USD/CNY phá vỡ ngưỡng kháng 

cự 7.0 là hoàn toàn có thể xảy ra. 

     Như vậy, áp lực từ thị trường bên ngoài lên tỷ giá trong nước là vô cùng lớn trong tháng 

11, tuy nhiên quan sát những động thái điều hành thị trường của NHNN thời gian gần đây 

có thể thấy được sự bình tĩnh và tự tin của cơ quan này. Bên cạnh việc đảm bảo thanh 

khoản USD cho toàn hệ thống, công cụ thanh khoản tiền đồng sẽ còn tiếp tục được sử 

dụng sau những thành công trong các đợt biến động trước đó. Có thể phải chờ đến sau 

thời điểm ngày 6 tháng 11 thì xu hướng thật sự của thị trường trong và ngoài nước mới có 

thể được nhìn nhận rõ hơn. Tuy nhiên khả năng vùng giá 23.350 tiếp tục là ngưỡng kháng 

cự tâm lý mạnh và chưa thể phá vỡ của thị trường trong giai đoạn này.

NHỮNG DỰ BÁO DÀNH CHO TỶ GIÁ TRONG THÁNG 11
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Những sự kiện lớn trong tháng 11 có thể là khởi nguồn cho những xu hướng của thị trường tài chính toàn cầu 

trong thời điểm cuối năm 2018 và có thể là cho cả năm tiếp theo.



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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