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Lần đầu xuất hiện 
Superman Jay Powell

“Desperate times Desperate measures” Tom Cruise, Mission Impossible

    “Ông đã đảm nhận công việc khó khăn nhất tại điểm rơi căng thẳng nhất nhằm để thực 

hiện sứ mệnh khó khăn nhất được truyền thừa từ người tiền nhiệm. Đích thực là không - 

thời gian hoàn hảo cho một nhiệm vụ bất khả thi”. 
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Lần đầu xuất hiện
     Việc thị trường mong đợi sự kiện quan trọng cuối cùng trong tháng 2 là buổi điều trần trước 

Hạ - Thượng Viện Mỹ của Tân thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ, ông Jay Powell, là điều có thể 

thấu hiểu được.  

   Thị trường tài chính toàn cầu từ đầu tháng 2 (Dow Jones giảm 11,2%, DAX giảm 4,4%...) 

đã đón nhận vị tân Thống đốc bằng đợt điều chỉnh thần sầu, một dấu hiệu đầy thử thách 

cho vị tân Chủ tịch bằng sự nở rộng không gian biến động trong sự khẩn tấu thời gian. Tuy 

nhiên, việc thể hiện một giọng điệu đầy tự tin, có phần khẳng khái và thẳng thắng trong 

việc thể hiện quan điểm riêng trong buổi điều trần đầu tiên vào cuối tháng 2, ông đã cung 

cấp cho thị trường một cái nhìn khá rõ ràng và song phẳng, như trích đoạn nguyên văn sau:

   “In gauging the appropriate path for monetary policy over the next few years, the 

FOMC will continue to strike a balance between avoiding an OVERHEATED economy 

and bringing PCE price inflation to 2 percent on a sustained basis. While many 

factors shape the economic outlook, some of the headwinds the U.S. economy 

faced in previous years have turned into tailwinds: In particular, fiscal policy 

has become more stimulative and foreign demand for U.S. exports is on a firmer 

trajectory. Despite the recent volatility, financial conditions remain accommodative.”

    Ông đã gánh vác trên vai sự cân bằng mong manh giữa mong đợi nóng bỏng của thị trường 

và nỗ lực đạt được mức lạm phát cân bằng lý thuyết 2%, vốn được coi là tiêu chuẩn toàn cầu 

bằng việc không để lộ bất kỳ dấu hiệu ham muốn thoái lui trong lộ trình tăng lãi suất của mình 

trong khi phải đối diện với môi trường lãi suất thấp kỷ lục đang giúp giới tiêu thụ và doanh 

gia thụ đắc một chu kỳ kích thích tài khóa mạnh mẽ trong vòng gần 20 năm qua kể từ thời 

gian tổng thống Bush năm 2001 - 2003 bằng gói giảm thuế và bữa đại tiệc bia thâm hụt ngân 

sách với hàm lượng cồn trên 5%. Ngoài ra, ông đồng thời tham chiến trên các chiến trường 

khác đang vây quanh như sự trỗi dậy của tiền số, cuộc đua phá giá tiền tệ của các ngân hàng 

trung ương trên thế giới và chiến lược cạnh tranh vị thế độc tôn của USD bởi chiến binh CNY.   
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Khiên chắn Krypton
     Bài toán hóc búa của sự biến mất lạm phát làm rối trí các ngân hàng trung ương trong suốt gần 

một thập kỷ qua cho dù được kích thích mạnh mẽ bởi đủ các chính sách tiền tệ chưa có tiền lệ 

đang dần đến hồi kết bởi chính sách kích thích tài khóa mạnh mẽ của Tổng thống Trump. Ngài 

tổng thống đã trao cho FED một tấm khiên bảo vệ hết sức kiên cố trong tiến trình tiến tới bình 

thường hóa lãi suất. Theo chúng tôi, với sự kích thích tài khóa mà điểm rơi nó đúng vào giai đoạn 

của nền kinh tế đạt được sự toàn dụng trong lao động, niềm tin tiêu dùng dâng cao và nền kinh tế 

bắt đầu vững mạnh trong bước tăng trưởng và chính sách tiền tệ đang đi tới cuối đường nhưng 

biệt tung về lạm phát, thì đây là tấm khiên chắn “Krypton” khá vững chắc cho vị Chủ tịch tự tin 

trong quá trình bình thường hóa lãi suất “...some of the headwinds the U.S. economy faced in 

previous years have turned into tailwinds...” và tiếp thêm đạn dược (số lần tăng lãi suất tiếp 

theo) cho FED nhằm đối phó với chu kỳ suy thoái sắp tới nếu có.   

    Chủ tịch Powell cũng thể hiện sự tự tin của mình khi cho ý kiến cá nhân trong bài điều trần đầu 

tiên “I would say that the - my - my personal outlook for the economy has - has strengthened 

since DECEMBER. We’ll be taking into account everything that’s happened since December.”

     Chúng ta cần đợi chờ kết quả của các đánh giá tóm tắt kinh tế trong kỳ họp tháng 3 tới để tái 

khẳng định nhận định của vị chủ tịch mới. Tuy nhiên thị trường cũng khá rõ ràng trong cái nhìn đầu 

tiên về Mr Powell tại lần xuất hiện này. 

... Và bắt đầu cảm nhận nỗi đau: 

Bốn lần tăng chăng, Mr. Powell? 

Lãi suất 3M Libor 

2018: 2.00% 

2017: 1.05% 

2016: 0.62% 

2015: 0.28% 

2014: 0.21%      
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Một số quan điểm rút ra của chúng tôi:

• Đường đi của lãi suất Mỹ có thể sẽ cao hơn và nhanh hơn thị trường mong đợi 

• Đồng USD có thể thể hiện sức mạnh, nhưng chỉ trong ngắn hạn trước khi rơi vào chu kỳ suy 

giảm trong dài hạn bởi những vấn đề mang tính cấu trúc của chính nó (vui lòng xem lại báo cáo 

tháng 1)

• Ngay từ đầu năm 2017 (báo cáo tháng 03/2017), chúng tôi nhận định thị trường giai đoạn 

này có nhiều điểm tương đồng với thời kỳ tổng thống Reagan năm 1980 - 1984 nhưng với cường 

độ mạnh hơn và ly kỳ hơn và đến thời điểm này, mức độ tương đồng đã gia tăng một mức đáng 

kể.  

Những gì đã xảy ra tháng trước - 2.2018

• Mỹ vượt qua Nga trong lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ và có thể trở thành nhà xuất khẩu dầu 

lớn nhất thế giới vào năm 2019 trên cả Arap Saudi

• Sự suy giảm hoặc không tăng của lạm phát tại thị trường chung châu Âu, Nhật Bản, Mỹ

• Thị trường tài chính toàn cầu rung lắc mạnh bởi sự điều chỉnh nghiệt ngã (Dow Jones giảm 

11,2%, DAX giảm 4,4%...) và  đã hoàn toàn hồi phục vào cuối tháng 2 bởi mức độ tự tin cao về 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng lại tiếp tục thoái lui một lần nữa vào hai ngày cuối cùng của 

tháng bởi sự tự tin của Chủ tịch FED.

• Trung Quốc lấy ý kiến về việc bỏ quy định tối đa hai nhiệm kỳ của chức danh Chủ tịch nước 

trong Hiến pháp

• Tất cả các NHTƯ trên thế giới đều đã rà chân thắng nhưng chưa nhấn (tinh thần các Biên 

bản họp của ECB, BOJ, BOE...)

• Mỹ tiếp tục quyết liệt nâng cao khẩu ngữ an ninh quốc gia trong chính sách thương mại 

kinh tế. Cơ quan CFIUS ngày càng tiếp tục được gia tăng quyền lực trong các vấn đề dòng vốn 

đầu tư ra ngoài nước Mỹ.

• Chính phủ Trung Quốc kiểm soát và tiếp quản An Bang (tập đoàn bảo hiểm lớn tại nước 

này nhưng bị ngập sâu trong nợ nần vì thâu tóm các doanh nghiệp nước ngoài). Điều này làm dấy 

lên lo ngại khoảnh khắc Minsky có thể xảy ra khi sự kiện này được xem như cú Bailout đầu tiên.

• Tình hình Brexit tại Anh ngày càng phức tạp khi thời gian chuyển giao đang dần ngắn lại.



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

trong tương lai.
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     Cùng xuất hiện những quan điểm lạc quan về triển vọng sáng sủa của nền kinh tế Mỹ trong Biên bản cuộc họp 

tháng 01 công bố vào trung tuần vừa qua cũng như trong phiên điều trần của tân Chủ tịch FED J. Powell vào tuần 

cuối tháng 2. Trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới này được tiếp sức từ chương trình cắt giảm thuế có hiệu 

lực từ đầu năm và kỳ vọng Chính phủ sẽ đẩy mạnh chi tiêu cho đầu tư cơ sở hạ tầng, người đứng đầu FED cho biết 

ông không cảm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng quá nóng. Mọi việc vẫn còn nằm 

trong tầm kiểm soát của FED, tuy nhiên nhiệm vụ của cơ quan này sẽ là đảm bảo sự cân bằng giữa việc giữ nhịp 

tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu những rủi ro hình thành nên các bong bóng tài sản trong khi vẫn kiên định với 

mục tiêu đưa lạm phát ổn định ở mức 2%. Kỳ vọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, Chủ tịch FED đã khẳng 

định tốc độ bình thường hóa lãi suất của FED sẽ diễn ra nhanh hơn so với dự báo trước đó. Điều này đồng nghĩa 

với việc có thể có hơn 3 lần điều chỉnh tăng lãi suất trong năm nay của cơ quan này. 

    

   Về lộ trình giảm quy mô bản cân đối tài sản đang nắm giữ, hiện tại FED đang cho phép một lượng trái phiếu thế 

chấp có giá trị 10 tỷ USD đến hạn hằng tháng mà không cần thay thế và lượng trái phiếu đến hạn không tiếp tục 

tái tục này có thể tăng lên 50 tỷ USD/tháng vào cuối năm nay. Trong phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội, ông 

Powell đã đưa ra cam kết sẽ tiếp tục tiến trình này và sau bốn năm nữa quy mô bảng cân đối tài sản của FED chỉ 

còn từ 2,5 - 3 ngàn tỷ USD so với mức gần 4,5 ngàn tỷ USD hiện nay. 
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FED - Lãi suất có thể tăng nhanh hơn mức kỳ vọng



    Vào tháng 4 tới đây, nhiệm kỳ của Thống đốc Kuroda sẽ kết thúc và nhìn vào những sự 

lựa chọn của Thủ tướng Abe có thể phần nào thấy được ông vẫn kiên định con đường tiếp 

tục kích thích tiền tệ đối với nền kinh tế nước này để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của Nhật 

Bản. Nhiều khả năng Thống đốc Kuroda sẽ tái cử nhiệm kỳ thứ hai trong khi hai lựa chọn 

tiếp theo, một người là kiến trúc sư của chương trình kích thích kinh tế tại BOJ và một người 

là giáo sư đại học vốn ủng hộ mãnh mẽ cho việc có thêm các biện pháp kích thích tiền tệ. 

    

     Trong một diễn tiến mới nhất, Thống đốc Kuroda đã cho biết lạm phát tại Nhật Bản có 

thể đạt mục tiêu 2% vào năm 2019 và khi đó BOJ sẽ xem đây là thời điểm để chấm dứt 

chương trình kích thích kinh tế hiện hành. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sẽ chưa có bất kỳ 

điều chỉnh nào đối với chính sách tiền tệ nới lỏng mạnh mẽ của nước này.   Lạm phát cơ 

bản tại Nhật hiện vẫn đang ở mức 0.8% và còn nhớ thời điểm lúc ông Kuroda nhậm chức 

vào tháng 03/2013, ông đã cam kết sẽ đưa lạm phát đạt mức 2% trong 2 năm đầu tiên của 

nhiệm kỳ. Nhưng liệu ông có quá lạc quan hay không? Đồng Yen đang đứng trước một áp 

lực rất lớn bởi bất kỳ một ham muốn thoái lui nào của BOJ được biểu hiện sớm sẽ gây ra 

hiệu ứng bão táp cho thị trường JGB và cả tỷ giá của đồng Yen.
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BOJ - Đã xác định được thời hạn exit - 2019 - nhưng 
thế nào?
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    Biên bản cuộc họp ngày 24 - 25/01 của ECB vừa công bố cho thấy một số thành viên đã 

bày tỏ mong muốn giảm quy mô chương trình mua trái phiếu hằng tháng, tuy nhiên mọi 

việc vẫn còn quá sớm và diễn biến gần đây chưa thể cung cấp một bằng chứng mạnh mẽ 

về sự hồi phục lạm phát còn yếu tại liên minh kinh tế này. Giá cả tiêu dùng khu vực châu Âu 

chỉ tăng trưởng 1,2% trong tháng 2 và giảm so với mức 1,3% trong tháng 1. Đây cũng là 

tháng suy giảm thứ ba liên tiếp của lạm phát và điều này đã giúp chủ tịch ECB có lý do để 

ủng hộ quan điểm giữ cho chương trình kích thích tiền tệ lâu hơn nữa.

    Dự kiến ECB sẽ tiếp tục giữ nguyên chương trình mua trái có trị giá 30 tỷ EUR mỗi tháng 

(37 tỷ USD) ít nhất là đến hết tháng 09. Việc điều chỉnh khối lượng trái phiếu mua vào sẽ 

được xem xét hằng tháng tùy theo điều kiện của nền kinh tế và diễn biến lạm phát. 

        Một điểm đáng chú ý là việc các thành viên ECB đã bày tỏ sự lo ngại về một cuộc chiến 

thương mại khi Chính phủ Mỹ bằng việc duy trì một đồng USD yếu có thể gây ra tác động 

tiêu cực lên hoạt động thương mại tại châu Âu, tức là lo ngại việc đồng EUR quá cao.

ECB - Lạm phát cải thiện với tộc độ chậm hơn tốc độ 
tăng của EUR



                        CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
                                                   THÁNG 02/2018 
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     Kinh tế Việt Nam hứa hẹn một năm 2018 đầy bùng nổ theo nhiều nhận định của chuyên gia 

trong và ngoài nước. Bài toán đặt ra là việc giữ vững môi trường vĩ mô ổn định sẽ đóng vai trò cực 

kỳ quan trọng, làm nền tảng cho các đầu tàu kinh tế tiến lên phía trước. Tuy nhiên những khó 

khăn từ nội tại lẫn môi trường phức tạp bên ngoài luôn đòi hỏi Chính phủ phải không ngừng theo 

sát diễn tiến thị trường và "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" là câu nói Thủ tướng đã sử dụng để bàn 

về công tác ổn định vĩ mô của Việt Nam hiện nay. 

     Việc hoàn thành tốt các chỉ số kinh tế vĩ mô của nền kinh tế năm 2017, sự trở lại của niềm tin 

kinh doanh thông qua việc các dòng vốn trong và ngoài nước liên tục đổ vào thị trường chứng 

khoán, vào kế hoạch đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp khắp các khối, ngành đang đặt nền 

kinh tế Việt Nam vào bệ phóng tăng trưởng khá vững, nhưng chưa đủ để người đứng đầu Chính 

phủ an tâm.

     Rủi ro lạm phát trước sự biến động về giá năng lượng, hàng hóa cơ bản trên thế giới, sức ép của 

thực hiện lộ trình thị trường hóa giá điện, dịch vụ giáo dục, y tế và những biện pháp thúc đẩy tăng 

trưởng thông qua các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ. Đó là nhu cầu chi đầu tư phát triển 

rất lớn trong khi nguồn lực nội tại còn hạn hẹp; nguồn lực bên ngoài biến động do phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố khách quan, chủ quan. Đặc biệt, tính ổn định, bền vững và khả năng chống chịu của 

nền kinh tế, của các ngành, lĩnh vực, của cộng đồng doanh nghiệp còn hạn chế trong bối cảnh 

thế giới ngày càng biến động phức tạp, khó lường, cạnh tranh ngày càng gay gắt dưới tác động 

mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

    Những trải lòng trong những ngày đầu năm phần nào cho chúng ta thấy được quyết tâm của 

người đứng đầu Chính phủ trong việc giữ ổn định các điều kiện vĩ mô của nền kinh tế để phấn đầu 

thực hiện thành công các mục tiêu mà Quốc hội và Nhân dân đã giao phó trong năm 2018 này. 

Những kết quả ghi nhận sau hai tháng đầu năm 2018 đã phần nào cho thấy được cả nền kinh tế 

đã đi đúng hướng và chấm dứt tình trạng khởi động chậm chạp trong quý I trước đây. 

Kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018
''...quyết liệt, thận trọng nắm bắt cơ hội, sỹ khí cả nước dâng cao...'' - tinh thần chỉ đạo của Thủ 

tướng.

 Đoàn tàu kinh tế đã vào số 3 - tăng tốc
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    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng tốc. Chỉ số sản xuất công 

nghiệp (IIP) 2 tháng đầu năm nay tăng 15,2% so với cùng kỳ, cao gấp 6 lần so với mức tăng chỉ 

2,4% của cùng kỳ năm trước. Trong đó, điểm nhấn vẫn tiếp tục nằm ở ngành công nghiệp chế 

biến - chế tạo, tăng tới 17,7%, trong khi cùng kỳ chỉ tăng 5,3%.

     Khu vực dịch vụ cũng rất tích cực, khi tính chung 2 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước; nếu loại trừ yếu tố giá vẫn còn tăng 

8,7%, cao hơn tới 3,6 điểm phần trăm so với mức tăng của cùng kỳ năm trước.

      Tiếp tục đà tăng tốc ấn tượng của xuất khẩu năm 2017, trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất 

khẩu của cả nước tiếp tục bứt phá, ước đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Điều đáng 

chú ý là, nếu như năm ngoái, vào thời điểm này, nền kinh tế nhập siêu gần 50 triệu USD, thì năm 

nay đang xuất siêu hơn 1 tỷ USD.

     Một số điểm sáng đáng chú ý là lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 29,7% (đạt trên 2,86 

triệu lượt), hay con số trên 18.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29,4% về số doanh nghiệp 

và 29,3% về vốn đăng ký, cũng như con số gần 7.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

    Điều đáng mừng hơn nữa, là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định vững chắc, chỉ số giá tiêu dùng chỉ 

tăng bình quân 2,9%, trong khi cùng kỳ tăng tới 5,12%.

    Những kết quả tích cực trên đã giúp chúng tôi củng cố niềm tin vào một kết quả tốt đẹp của 

tăng trưởng GDP trong quý I năm nay vượt xa so với con số 5,15% so với cùng kỳ năm trước và 

có thể đạt trên 6,7% ngay trong quý đầu tiên này.

Những điểm sáng của kinh tế Việt Nam 
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Kinh tế Việt Nam tháng 02/2018 qua những con số
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                                                   THÁNG 02/2018 

   Tháng 2 chứng kiến sự phân chia của bức tranh tỷ giá thành hai mảng màu khá đối lập nhau và tại đây 

một lần nữa chúng ta có thể thấy được sự linh hoạt trong công tác điều hành thị trường của SBV. Thời 

điểm trước Tết, thanh khoản tiền đồng trên liên ngân hàng đóng vai trò chi phối rất mạnh đến xu hướng tỷ 

giá khi có thời điểm đã điều chỉnh giảm khá sâu xuống mức 22.683 - 22.688. Chỉ bằng một nghiệp vụ đơn 

giản là đẩy mạnh hút ngoại tệ về mình và đẩy tiền đồng ra hệ thống ngân hàng, SBV đã đạt được mục tiêu 

kép cho mình đó là vừa tăng mua bổ sung dự trữ ngoại hối vừa đảm bảo yêu cầu thanh khoản mà không 

cần phải sử dụng nhiều đến công cụ tín phiếu như mọi 

năm. Tính chung từ đầu năm đến trước thời điểm nghỉ 

Tết, NHNN đã mua vào 6,8 tỷ USD nhờ vậy mà các kỳ 

hạn lãi suất VND đã dần ổn định trở lại những ngày giáp 

Tết sau khi có thời điểm đã tăng lên mức 5% đối với các 

kỳ hạn ngắn trước đó 1 tuần.

     Tuy nhiên khi thị trường mở cửa trở lại sau Tết, tỷ 

giá đã nhanh chóng lấy lại đà tăng và vọt lên mức trên 

22.750 do bị cộng hưởng từ đà giảm nhanh chóng của lãi suất tiền đồng trên liên ngân hàng và đà tăng của 

đồng USD trên thị trường thế giới. Chỉ số USD Index đã hồi phục gần 2% trong tháng 2 vừa qua chủ yếu là 

nhờ các số liệu kinh tế tích cực từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, thị trường việc làm, khu vực dịch 

vụ... tại Mỹ. Trong khi đó, đã xuất hiện những tín hiệu lạc quan do tác động từ chính sách cắt giảm thuế có 

hiệu lực từ đầu năm 2018 và kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất nhanh hơn so với những dự báo trước đây, có thể 

là 4 lần trong năm nay. Thế khó của NHNN là sau Tết thanh khoản USD và VND đều khá dồi dào và các 

Ngân hàng đều muốn bán ngoại tệ về cho NHNN. Tuy nhiên nếu chấp nhận mua vào thêm mà không hút 

tiền đồng về kịp sẽ khiến thị trường bội thực thanh khoản VND gây ra nhiều rủi ro cho hệ thống tài chính. 

Công cụ mua kỳ hạn 3 tháng đối với USD đã được NHNN sử dụng được xem là một bước đi đầy sáng tạo 

vừa giúp cho các thành viên trên thị trường có thêm kênh để cân đối các nguồn vốn vừa không tạo ra áp 

lực tại một thời điểm nhất định lên thanh khoản tiền đồng. Chúng tôi cảm nhận được NHNN đang dần tạo 

ra niềm tin của thị trường vào công tác điều hành tỷ giá và cho đến thời điểm này trật tự trên thị trường 

vẫn đang được giữ vững và mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát. 

BỨC TRANH TỶ GIÁ THÁNG 2 - SỰ ĐIỀU HÀNH NHỊP NHÀNG 
CỦA SBV TRONG TÌNH TRẠNG THỊ TRƯỜNG 2 NGẬP LỤT CẢ 
USD & VND
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      Tháng cuối quý I câu chuyện có thể sẽ phức tạp hơn đôi chút, tuy nhiên chúng tôi tin tưởng SBV sẽ thực 

hiện thành công việc giữ ổn định thị trường ngoại hối. Sỡ dĩ chúng tôi có niềm tin này là vì nội lực của nền 

kinh tế đang ngày càng vững vàng hơn, dự trữ ngoại hối đã đạt trên 60 tỷ USD (hơn 3 tháng nhập khẩu) 

giúp tạo tấm khiên vững chắc trước các biến cố bên ngoài, các nguồn ngoại tệ về thị trường từ hoạt động 

thoái vốn bắt đầu nối lại sẽ giúp nguồn cung ngoại tệ hồi phục, cán cân thương mại bất ngờ thặng dư gần 

1,7 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm...

Tuy nhiên có những rủi ro mà chúng ta cần phải lường trước:

- FED nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm nay vào phiên họp tháng 03 diễn ra vào ngày 

20-21/03. Đà tăng của đồng USD sẽ mạnh hơn trước thời điểm này tuy nhiên lịch sử đã cho thấy chỉ số 

USD Index thường sớm điều chỉnh giảm trở lại sau khi FED quyết định tăng lãi suất.

- Việc chính phủ Mỹ đang ngày càng quyết đoán hơn với các chính sách bảo hộ cho hoạt động sản xuất 

trong nước có thể sẽ châm ngòi cho cuộc chiến thương mại toàn cầu, đặt đồng USD trước áp lực giảm 

giá.

- Cuối tháng 03 cũng là lúc kết thúc năm tài chính của một số quốc gia châu Á có tỷ trọng lớn trong hoạt 

động thương mại với nước ta. Nhu cầu mua ngoại tệ để chuyển lợi nhuận về nước trước khi năm tài chính 

kết thúc có thể là động lực thôi thúc lực mua tăng mạnh vào thời điểm cuối tháng.

    Chúng tôi kỳ vọng tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt trở lại khi tâm lý thị trường ổn định hơn và hiệu ứng tâm lý từ 

đợt điều chỉnh giảm của lãi suất VND trên liên ngân hàng mất đi. Nhiều khả năng tỷ giá sẽ duy trì ổn định 

quanh mức 22.730 - 22.750 trong phần lớn thời gian đầu tháng 03, tuy nhiên khả năng tỷ giá tăng mạnh 

càng về cuối tháng là hoàn toàn có thể xảy ra.

    

    

NHỮNG DỰ BÁO DÀNH CHO THÁNG 03
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     Trong tháng 2/2018, Kho bạc nhà nước (KBNN) đã phát hành thành công 10,015 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ 

(TPCP), tương ứng  85% tỷ lệ trúng thầu, giảm so với tháng 1 (97%), tuy nhiên vẫn cao hơn đáng kể so với mức 

trúng thầu của cả năm 2017 là 73%. Tính đến tháng 2, KBNN đã phát hành thành công 29,380 tỷ đồng, hoàn 

thành 65% kế hoạch của quý I và 16% kế hoạc của cả năm 2018. Trong đó, kỳ hạn 10 năm phát hành tốt nhất đạt 

9,455 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch của kỳ hạn này . Khối lượng phát hành các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 15 năm 

và 30 năm lần lượt đạt 13%, 14%, 20%, 13%. Riêng chỉ có kỳ hạn 20 năm chỉ đạt 8%, mức thấp nhất trong số tất 

cả các kỳ hạn.

Nguyên nhân lý giải cho cho việc tỷ lệ trúng thầu đạt mức cao trong những tháng gần đây đến chủ yếu từ 2 nguyên 

nhân. Thứ nhất, nguồn cung sơ cấp tiếp tục hạn chế khi khối lượng phát hành trong quý 1/2018 của KBNN là 45 

nghìn tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với kế hoạch cá cnăm trước (năm 2017 là 65 nghìn tỷ đồng). Một nguyên nhân 

khác là số dư tiền gửi KBNN tiếp tục duy trì ở mức rất cao khi tiến độ chi đầu tư phát triển trong thời gian đầu năm 

vẫn ở mức rất thấp, tính đến cuối tháng 01/2018 mới chỉ đạt hơn 1% kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2018 

mà Quốc hội giao cho.

           Hình 1: Phát hành mới và đáo hạn                                           Hình 2: Tỷ lệ trúng thầu trong 13 tháng gần nhất

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU SƠ CẤP

Hình 3: Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2018 (tỷ VND)



     Trong tháng 2, thị trường thứ cấp diễn biến khá trầm lắm khi giá trị giao dịch (GTGD) bình quân đạt 3,190 tỷ 

đồng (số liệu đã được loại bỏ các giao dịch Repo Outright), giảm 17 % so với tháng 1, tuy nhiên vẫn cao hơn bình 

quân quý III/2017(2,570 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý sát tết nên các nhà đầu tư hạn chế mở trạng thái

Mặt bằng lãi suất TPCP trên thị trường thứ cấp đã tiếp tục giảm mạnh khoảng 20-30 điểm ở các kỳ hạn ngắn dưới 

5 năm và đi ngang ở các kỳ hạn dài từ 7-15 năm. Cuối tháng lãi suất các kỳ hạn 2 năm; 5 năm; 10 năm và 30 năm 

lần lượt ở mức 2.69%, 3.18%, 4.18% và 5.38%/năm. Nguyên nhân giảm chủ yếu do thanh khoản tiền tệ liên ngân 

hàng sau giai đoạn căng thẳng trong dịp Tết đã nhanh chóng hạ nhiệt trở lại, trái với quy luật của 3 năm gần đây 

do số dư KBNN và 

Dự báo thị trường TPCP tiếp tục diễn biến sôi động trong tháng 03/2018. Lãi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp dự 

kiến có xu hướng đi ngang hoặc tăng nhe ở các kỳ hạn dưới 5 năm, dự báo kỳ hạn 5 năm ở mức khoảng 3.15%/

năm.

Các nhân tố tác động tác động đến lợi suất đan xen trong tháng 3,

- Nguồn cung sơ cấp trong quý I/2018 vẫn khá hạn chế so với nhu cầu đầu tư; áp lực phát hành sơ cấp trong tháng 

03 chỉ còn khoảng 3,900 tỷ đồng/phiên.

- Thanh khoản thị trường tiền tệ dự kiến tiếp tục dồi dào trong tháng 03/2018. Tuy nhiên, SBV đang bắt đầu hút 

T-bill với các kỳ hạn dài hơn (1 tháng) có thể khiến thanh khoản bớt dồi dào trong ngắn hạn.

-  Mặt bằng lãi suất TPCP đã giảm sâu về mức kỷ lục có thể khiến các nhà đầu tư chốt lời dần. Chênh lệch giữa 

lãi suất TPCP 10 năm Việt Nam và Mỹ thu hẹp về mức 120bps, mức thấp nhất trong lịch sử trong Fed đang tiếp 

tục chính sách thắt chặt tiền tệ. Theo đó, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường cũng trở nên thận trọng và nhạy cảm 

hơn với diễn biến của các biến số như lạm phát, lãi suất liên ngân hàng cũng như chính sách điều hành của NHNN.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU THỨ CẤP
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