


Nhân kỷ niệm 10 năm biến cố khủng hoảng tài chính 
                       
     15/9/2008 - 15/09/2018

... điều bất khả trở nên khả thi khi nhạc ngừng chơi.



... điều bất khả trở nên khả thi khi nhạc ngừng chơi.



                Tuyết Ẩm
            Apropos of the wet snow

Tuyết đã rơi ngày hôm qua, tuyết rơi ngày hôm nay, tuyết vẫn rơi vào những ngày khác.
Tuyết vẫn rơi! Sự đơn điệu của tiết trời, cái không khí uể oải xám ngoét của lạnh giá trong 
không gian tĩnh mịch càng làm vang vọng thêm tình cảnh không thay đổi đã quá lâu, của một 
cuộc sống ảm đạm, buồn tẻ đến cùng cực, của những thân phận bị tha hóa trong chính cuộc 
sống đó.
Tuyết đang rơi ngày hôm nay, ẩm ướt, vàng xám, bẩn thỉu, và tuyết cũng đã rơi ngày hôm 
trước, và tuyết cũng đã rơi vào những ngày khác nữa. Lúc tuyết ẩm đã gợi lại thứ trói buộc 
của tình hình hiện tại mà ta không thể thoát ra được.  
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 Lúc trời tuyết ẩm
Trích từ cuốn sách về hiện sinh " Notes from Underground " của Fyodor Dostoevsky

   

        Lúc trời tuyết ẩm 

      Trỗi dậy từ khát vọng triệt tiêu tội lỗi
      Hun đúc bằng ý chí của khích lệ và đam mê
      Đã thức tỉnh tự do trong tinh thần uể oải;
      Đang quằn quại trong phiền não chính mình
      Ta gợi lại quá khứ cùng với sự khinh miệt
      Những trụy lạc đã vây khốn lấy ta:
      Và khi lương tri đang không tỉnh thức
      Bị dằn vặt tra tấn bởi ngọn lửa ký ức,
      Ngươi đã hiển lộ bộ mặt ghê tởm
      Của đời sống thực tại mà trước đây ta đã đến cùng:
      Khi đột nhiên ta đã thấy ngươi thật sự buồn nôn,
      Và đang khóc lóc, cố che đi khuôn mặt đau khổ,
      Vẻ ghê tởm, điên cuồng, hãi hùng,
      Bởi những ký ức bẩn thỉu đáng hổ thẹn. 

          Thơ  Nekrassov

              

     Sau chủ đề tháng trước, thị trường ở thời điểm hiện tại đã tạm thời thoát khỏi 

sự hoảng loạn lan rộng. Sự bình tĩnh trong xử lý đã mang lại sự ổn định tâm lý cần 

thiết cho thị trường. Tuy nhiên, diễn biến trong thời gian tiếp theo sẽ là một thử 

thách nghiệt ngã nhất bởi tình trạng nguy hiểm đó chẳng những không thay đổi 

mà còn có nguy cơ diễn tiến bất lợi hơn bởi tâm thế của nước Mỹ đã khác và rủi 

ro một đợt tăng giá mới của USD sẽ đe dọa sự ổn định tạm thời. 

       Một mùa tuyết ẩm bắt đầu!  
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     Vấn đề cốt lõi hiện tại: sức mạnh đồng USD càng được củng cố/ EM càng dễ tổn thương

• Lãi suất tiếp tục tăng

• Thanh khoản tiếp tục bị hút ròng

• Sức mạnh USD tự gia cường tiếp tục

      Chu trình thắt chặt tiền tệ của Mỹ đã được tuyên truyền trong một thời gian khá dài với 

lộ trình trải rộng về mặt thời gian (từ năm 2013 đến nay) lẫn không gian (chỉ mới 175 điểm 

cơ bản). Lộ trình này chỉ mới tiếp tục được gia cố thêm tính chắc chắn bởi thành công bất 

ngờ của Tổng thống Trump cũng như chương trình nghị sự riêng của chính quyền mới. 

Điều này đã tiếp sức lòng tin cho thị trường, củng cố lạm phát lõi đạt mức mong đợi của 

FED tại 2%. Sự mong đợi của thị trường vốn đang neo đậu nơi biến số lạm phát kỳ vọng 

(dưới 2%) đã đột nhiên bung neo lên mức mới, tuy nhiên so với dự phóng của FED, mong 

đợi của thị trường vẫn thấp hơn. Xem đồ thị bên dưới.  

Hôm nay lãi suất tăng, hôm qua lãi suất đã tăng, và ngày mai lãi suất sẽ tăng.
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      Theo thông tin từ thị trường tương lai, kỳ vọng thị trường vào biên độ tăng lãi suất của 

FED đang nằm tại mức 100 điểm cơ bản nữa tính từ thời điểm cuộc họp tháng 9 năm 

2018 và tới tháng 5 năm 2019, với xác suất dự phóng như hình dưới:

     Trong khi đó, theo dự phóng của quan chức FED thông qua các thông số của bản báo 

cáo hàng quý (SEPs) là khả năng còn tới 150 điểm cơ bản cho tới kỳ giữa năm 2019 (bản 

cập nhật tháng 6/2018), tức là chênh lệch so với kỳ vọng thị trường một khoảng cách khá 

xa – 50 điểm cơ bản. Điều này sẽ được làm rõ trong bản SEP tháng 9 tới đây. 

Thị trường đang đánh giá thấp triển vọng tăng lãi suất của FED

6    
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Jackson Hole 2018 – tâm thế của Chủ tịch Powell
     Trong bài phát biểu của Chủ tịch FED tại hội nghị Jackson Hole cuối tháng 8, ông đã tái 

khẳng định lộ trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của Mỹ là tịnh tiến ổn định, vững 

chãi nhằm tránh phạm phải sai lầm sa đà vào một trong hai chiều hướng - một là quá 

nóng vội làm hại đến tiến trình mở rộng của sự phục hồi kinh tế, hai là quá chậm để tạo ra 

những bất ổn tài chính khó lường do bong bóng tài sản và lầm lạc trong đầu tư. Việc cảm 

giác rằng FED trở nên mềm dẻo hơn trong tiến trình đó có thể phạm phải sai lầm vì đây 

là một bài phát biểu cho thấy tính hai mặt của tiến trình, hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu 

kinh tế thời gian tới để ra tín hiệu hiệu chỉnh. Tức là tốc độ gia tốc phụ thuộc vào biểu hiện 

của tình hình kinh tế thực tế. Ngoài ra, bài phát biểu còn đề cập đến một hiện tượng mới 

của thị trường lao động trong bối cảnh cấu trúc thị trường thay đổi hoàn toàn. Các lực 

lượng kinh tế mới (kinh tế chia sẻ, big data, các siêu tập đoàn mới với sức mạnh tập trung 

nguồn lực, công nghệ nhảy vọt, quyền lực kiểm soát thông tin) đã thay đổi hoàn toàn mối 

tương quan giữa lao động, tư bản, tiền lương, giá cả. Chính siêu quyền lực đó đã khiến cho 

mối tương quan giữa thất nghiệp và lạm phát gần như mất đi độ nhạy cảm vốn có của nó. 

    Sự thay đổi đột ngột môi trường đầu tư tại Mỹ, được dẫn dắt bởi khuynh hướng dân túy 

chủ nghĩa ái quốc, dưới cộng hưởng của chiến tranh thương mại, được cường hóa bởi 

thay đổi mạnh mẽ các chính sách bên trong nội tình nước Mỹ đã thức tỉnh tình trạng ngủ 

quên trên chiến thắng tại các thị trường mới nổi. Sự hiệu chỉnh đau đớn bởi biến động 

tỷ giá, đảo chiều dòng vốn đầu tư, lòng tin bị xói mòn bởi các chính sách sai lầm đã diễn 

ra trên diện rộng và ngày càng lan rộng. Không một nước nào trong nhóm BRICS có thể 

thoát khỏi tình trạng này và nhóm này lại là những nước đang bị ảnh hưởng sâu rộng nhất 

trong các nền kinh tế mới nổi.   

  Đây là quá trình hiệu chỉnh nhằm tái điều chỉnh sự mất cân bằng tài chính của các quốc 

gia đang có cân đối tài chính yếu kém. Không cần kể ra đó là những quốc gia nào trong 

thời điểm này vì đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu ban đầu của rủi ro hệ thống và manh 

nha mầm mống của một cuộc khủng hoảng thanh khoản diện rộng.
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     Điều này càng dễ dàng xảy ra trong bối cảnh hiện tại bởi thế giới hiện nay đang vừa 

bước vào giai đoạn cuối của một cuộc thí nghiệm tiền tệ vĩ đại nhất trong lịch sử và rõ 

ràng chưa chuẩn bị tâm thế để bước vào một thí nghiệm vĩ đại mới, công cuộc mở đường 

thoát hiểm (exit plan) của thí nghiệm trước kia. Không một ai có được kinh nghiệm về 

chuyện này. Chính FED cũng đang tìm kiếm về một con đường không quá sai lầm đó. Rõ 

ràng, chúng ta đang bước vào vùng tối của thời kỳ ánh sáng chính sách tiền tệ đang dần 

tắt.

     Theo định nghĩa, rủi ro hệ thống là một loại rủi ro thị trường đặc biệt, chỉ có thể né 

tránh bằng cách đi bảo hiểm rủi ro chính nó, tức là bảo hiểm rủi ro giá USD tăng. Trong lúc 

thanh khoản USD cạn kiệt dần, lãi suất dần tăng cao, tỷ giá USD mạnh dần lên thì việc đổ 

xô đi bảo hiểm trong lúc này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, nhưng những ai càng chậm 

chân thì càng thiệt hại nặng nề hơn bao giờ hết. 

      Bóng ma khủng hoảng tiền tệ Châu Á năm 1997 đã quay trở lại. Mặc dù nhiều người tự 

tin rằng với sức mạnh kinh tế, quy mô sẵn có của dự trữ ngoại hối gấp nhiều lần năm xưa, 

và kinh nghiệm đối phó khủng khoảng trước kia, cơn ác mộng 1997 chỉ là quá khứ. Tuy 

nhiên, câu chuyện thị trường mới nổi hiện tại như câu chuyện về con cóc khổng lồ đang 

được đun nóng trong vại thanh khoản USD đang ấm dần lên. 

    Tâm thế của FED và sự đánh giá thấp của thị trường về sức mạnh của Tổng thống 

Trump, của nền kinh tế Mỹ là đang tụ hợp thành một rủi ro hiện hữu. 
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     Sau 10 năm khủng hoảng tài chính 2008, thế giới chẳng những không giảm đòn cân nợ 

mà còn gia tăng cực mạnh – tức là thành quả kinh tế của 10 năm nay được tài trợ bằng 

nợ .

     Riêng về thị trường mới nổi, bao thành quả tăng trưởng kinh tế, công trạng được đánh 

đổi bằng thứ này đây – điểm dị biệt ?
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Công cụ nào sẽ được chọn để đối phó tình cảnh bất trắc sắp tới?
     Một trong những công cụ xây dựng về lòng tin là sự tích tụ quỹ dự trữ ngoại hối như là 

một cứu cánh khi xảy ra khủng hoảng, Số lượng càng nhiều càng mang tới cho thị trường 

một lòng tin xác đáng. Tuy nhiên, khi biến cố xảy ra, chúng ta mới thật lòng nhìn nhận 

rằng đó chỉ là ảo vọng bởi sự lan rộng của sợ hãi khi lòng tin bị đánh mất. 

     Quỹ dự trữ ngoại hối được bồi đắp qua hàng thập kỷ bằng bất kỳ phương pháp nào như 

gia tăng tiết kiệm quốc dân thông qua xuất khẩu, thu hút đầu tư, can thiệp tỷ giá, … nhằm 

tạo lòng tin và chuẩn bị ứng phó với các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Chúng có cơ 

chế hoạt động tương tự như cách vận hành đập thủy điện hiện nay. Chúng là bể chứa 

lòng tin thị trường nhưng đồng thời chúng cũng phản chiếu một ảo ảnh về lòng tin. Dưới 

cơn cuồng nộ của quy luật thị trường, quy trình xả hút ngoại tệ nhân tạo cũng chỉ có thể 

bộc lộ một mục tiêu duy nhất là bảo vệ cái đập chứ không phải bảo vệ lòng tin thị trường. 

Vì vậy, công cụ quỹ dự trữ ngoại hối đứng đơn lẻ không thể phát huy tác dụng. Nó chỉ là 

một phần của biểu hiện sức mạnh tài chính quốc gia chứ không đại diện cho sức mạnh tài 

chính bởi quy mô của nó.    

     Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, mọi sự chọn lựa chính sách đều có tác động đa 

chiều và những hậu quả bất lường. Ứng với từng loại khủng hoảng khác nhau, sự lựa chọn 

các giải pháp là một nghệ thuật hành động. Chọn lựa cách nào có thể giữ vững được thế 

trận lòng tin là giữ được tất cả.
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 Jackson Hole và biến cố thời đại -
 Thân phận giai cấp lao động và tầng lớp trung lưu

    Hình ảnh bên dưới là hình ảnh chủ đạo trong hội nghị Jackson Hole – chúng ta dễ 

dàng hiểu được những vấn đề nghiêm trọng trong thập kỷ này mà các chuyên gia hàng 

đầu đang quan tâm – đó là lao động, tự động hóa, chuỗi cung ứng toàn cầu, ngân hàng 

Trung ương, tỷ giá và thương mại. 

 

               

        Trong biến cố thời đại mới dẫn dắt bởi trào lưu công nghệ, big data, tự động hóa, ... 

diễn ra trên bình diện rộng (tất cả các quốc gia đều đang hồ hởi, phấn khởi tiến thẳng 

vào cuộc Cách mạng công nghệ 4.0) và với tốc độ rất nhanh đã khiến cho tính chất và 

đặc điểm của cấu trúc thị trường thay đổi. Sức mạnh của sự tập trung quyền lực tại các 

siêu tập đoàn có thể thao túng và chi phối toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu, chi phí lao 

động, hành vi và cách suy nghĩ thông qua giá cả và những tương tác kinh tế của các tác 

nhân mới. Chính vì thế, việc sử dụng chính sách tiền tệ để hiệu chỉnh thị trường trong 

thời đại này là vô cùng khó khăn và đầy rẫy cạm bẫy. Đó là chủ đề chính yếu tại hội nghị 

thường niên của các ngân hàng Trung ương tại Bang Kansacity nước Mỹ.



      Mặc dù Cách mạng công nghệ 4.0 - một trào lưu của thời đại, một quá trình tiến hóa 

không thể chối bỏ khi nó tạo ra nhiều cơ hội và việc làm mới, nhiều ngành nghề mới và 

sự quật khởi của các quốc gia nếu bắt kịp, nhưng rõ ràng mặt trái của trào lưu này đang 

dần hiển hiện rõ thông qua việc có thể thay đổi hoàn toàn cấu trúc của thị trường lao 

động hiện tại. Ở đây, chúng tôi không bàn sâu thêm về chủ đề này nhưng lấy nó làm gợi 

ý về một trào lưu khác đang tác động một cách sâu sắc trên bình diện toàn cầu trong 

đời sống chính trị xã hội nhiều nơi. Trào lưu này đang lặng lẽ chuyển động ở bên dưới và 

chỉ chực chờ cơ hội để bùng nổ. Đó là sự phản kháng ngầm của tầng lớp trung lưu và giai 

cấp lao động. Họ, từng người từng người một, bị tha hóa trong tiến trình hiện đại hóa, 

toàn cầu hóa, công nghệ hóa. Họ là những thân phận dễ bị lãng quên, dễ bị tổn thương, 

không có nhiều cơ hội, bị thiên địa trói buộc. Chúng ta có thể thấy sự trỗi dậy đó thông 

qua phong trào dân túy chủ nghĩa ái quốc đang dần chiếm quyền lực nhiều nơi trên thế 

giới. Đây sẽ là trào lưu đe dọa sự thống trị của tầng lớp tinh hoa bên trên trong thập kỷ 

tới. Vì sao như vậy? Vì như hiện thực mùa tuyết ẩm, giai cấp lao động thu nhập thấp và 

tầng lớp trung lưu đã từng bước, từng bước, từng bước bị vắt kiệt sức trong quá trình 

toàn cầu hóa, bị tước đoạt thành quả lao động tích tụ bởi cuộc khủng hoảng tài chính 

2008 và tương lai bị vây hãm, đe dọa bởi Cách mạng công nghệ 4.0. Thân phận nghiệt 

ngã, số phận gia đình mong manh, sự đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu sẽ 

tạo ra một biến loạn đáng sợ nếu như một cuộc khủng hoảng thanh khoản xảy ra vào 

thời điểm này bởi các biến cố sắp tới, đặc biệt là sự tăng giá tiếp tục của USD. Chúng tôi 

không hy vọng một kịch bản của một mùa tuyết ẩm u ám nhưng tất cả các chỉ báo đều 

đang có mũi tên quay về một hướng. 
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Thân phận giới lao động quá khứ - hiện tại - tương lai

       •  Sự mở rộng thành viên WTO đã mở cửa cho sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn 

cầu của hơn 600 triệu thành viên mới trên thị trường lao động giá rẻ quốc tế từ Trung 

Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ … đẩy nhanh tốc độ bành trướng các tập đoàn đa quốc gia 

dưới chiêu bài toàn cầu hóa, chuyên môn hóa, thuê mướn ngoài. Quá trình này vắt kiệt 

sức lực của tầng lớp lao động thu nhập thấp ở các nước phát triển, đồng thời tạo ra một 

thế hệ thanh niên lạc lối (hiện tượng thất nghiệp trẻ tuổi là phổ biến tại Châu Âu).

       •  Cuộc khủng hoảng tài chính 2008, xảy ra vào ngày 15 tháng 9 năm 2008, cách đây 

đúng 10 năm, lại một lần nữa quét sạch sự tích lũy tài sản, phá tan an toàn tài chính của 

một bộ phận rất lớn tầng lớp trung lưu. Sau 10 năm tìm mọi cách cứu chữa bằng các 

chính sách tiền tệ chưa có tiền lệ, các chính sách kinh tế tân cổ điển Keynes, khoảng 

cách giàu nghèo ngày càng lớn, bất công xã hội ngày càng sâu? Và từ giai đoạn đó, thêm 

đông đảo lực lượng của giai cấp bất mãn, sự hồi phục kinh tế 10 năm qua cũng chỉ là sự 

xoa dịu tạm thời, không thể nào giải quyết được căn cơ. Đó là lý do tại sao ông Trump đắc 

cử năm 2016, họ đã chờ đợi quá lâu cho một sự thay đổi.

       •  Hiện tại, rủi ro đón chờ họ lại là một cuộc đại khủng hoảng mới đang chực chờ xảy 

ra vì những hậu quả bất lường của các chính sách trước đó. Các chính sách mà họ không 

thể hưởng lợi hoặc hưởng lợi rất ít từ chúng. Nếu như những biến cố thời đại gây ra bởi 

những bước đi của chính sách mới làm trật đường ray của chuyến tàu kinh tế thì khủng 

hoảng kinh tế sẽ kéo theo sự bạo loạn xã hội trên diện rộng. 

         •  Tương lai, đó là sự khủng hoảng sinh kế do nguy cơ bị chiếm đoạt cơ hội sinh nhai 

bởi tình hình nhập cư, bởi bất công thương mại, bởi tự động hóa cao độ, bởi máy móc 

thay thế.

     Rõ ràng, một vấn đề rất lớn đang tồn tại, rất nan giải và một thực tế đầy khiếm khuyết 

về kinh tế, xã hội, chính trị đang vần vũ và chực chờ bộc phát. Trào lưu dân túy chủ nghĩa 

ái quốc đang bước lên vũ đài chính trị ở nhiều nơi và khi đó có khi thế giới cần phải có học 

thuyết kinh tế mới thay thế để giải quyết những vấn đề của thời đại. 
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Mối nguy ẩn tàng bên dưới sự hồ hởi Cách mạng công 
nghệ 4.0

Quyền lực của sự tập trung và khả năng chi phối của 
những siêu tập đoàn



        
ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THÁNG 08
FED:  Giữ không đổi lãi suất cơ bản ở mức 1.75 - 2% trong khi phát tín hiệu cho thấy sẽ có 

thêm hai lần tăng lãi suất nữa trong năm nay khi những số liệu kinh tế Mỹ nội tại tiếp tục  

có triển vọng tươi sáng.

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. Yếu tố thời gian này là một yếu điểm 

của ECB khi mà tình trạng dòng vốn tại Ý tháo chạy không ngừng nghỉ (số dư cân đối của 

Target 2 của Đức gần chạm mức 1000 tỷ và của Ý gần chạm mức âm 500 tỷ EUR). Ai sẽ 

mua trái phiếu Chính phủ Ý khi ECB ngừng mua?

BOJ: Không điều chỉnh chính sách lãi suất trong tháng 8. 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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Bức tranh kinh tế Mỹ hiện tại không cho phép FED có lý do nào để 
trì hoãn việc tăng lãi suất vào tháng 9 tới đây
    Báo cáo đáng chú ý nhất trong tháng 8 cho thấy lạm phát cơ bản đã chạm mức mục 

tiêu 2%. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng trở lại mức 3.9% nhưng nền kinh tế đã tạo ra 201 

ngàn việc làm mới trong tháng 8, vượt xa kỳ vọng của các chuyên gia. Bên cạnh đó, thu 

nhập bình quân theo giờ cũng đã ghi nhận mức tăng gấp đôi so với dự báo, đưa mức tăng 

thu nhập hằng năm tính đến tháng 8 đạt mức 2.9% - cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng 

kinh tế 2009. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạm thời vượt qua được 

cú sốc đến từ những căng thẳng thương mại mà Chính phủ Mỹ đang đối đầu với nhiều 

nền kinh tế lớn trên thế giới. Theo các chuyên gia, không thể phủ nhận vai trò của gói cắt 

giảm thuế trị giá 1.5 nghìn tỷ USD được xúc tiến từ đầu năm nay và việc gia tăng chi tiêu 

đầu tư của Chính phủ Mỹ đã giúp tạo thêm lớp lá chắn vững chắc cho nền kinh tế số 1 

thế giới này. Thị trường gần như chắc chắn FED sẽ tăng lãi suất vào trong phiên họp cuối 

tháng này. Khả năng có thêm 2 lần tăng lãi suất nữa trong năm nay, một cho tháng 9 và 

một cho tháng 12 đang được đánh giá vào khoảng 70% (so với mức 50% vào tháng 6 sau 

khi FED có lần tăng lãi suất thứ hai trong năm nay).

     Hiện các thành viên trong ban điều hành của FED đang quan tâm đến việc xây dựng 

kịch bản ứng phó với khả năng suy thoái quay trở lại đối với nền kinh tế Mỹ. Việc này là 

khả dĩ khi những tín hiệu rủi ro đang xuất hiện ngày càng nhiều từ thị trường trái phiếu, 

bất động sản, cổ phiếu cho tới những biến số vĩ mô như lạm phát cũng như căng thẳng 

thương mại kéo dài giữa các cường quốc kinh tế. Nếu đúng như thế, thì khả năng FED gia 

tăng nhanh lộ trình tăng lãi suất trong tương lai có xác suất lớn hơn vì có thể đảm bảo 

mục tiêu thứ 3 ổn định tài chính, đồng thời đạt được tiến trình bình thường hóa chính 

sách tiền tệ nhằm có đầy đủ công cụ và đạn dược để đối phó với đợt suy thoái sắp tới.
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     Giá năng lượng tăng vọt đã khiến lạm phát khu vực Euro giữ mức mục tiêu 2% của ECB 

trong tháng 8 mặc dù thấp hơn một chút so với mức 2,1% trong tháng 7. Mặc dù vậy các 

nhà hoạch định chính sách vẫn không quá lo lắng khi lạm phát cơ bản không tính đến giá 

năng lượng và thực phẩm vẫn đang dao động quanh mức 1%. Đây là một chỉ báo mà ECB 

đang theo dõi chặt chẽ nhằm định hướng việc điều hành chính sách tiền tệ của mình. Tỷ 

lệ thất nghiệp của toàn khu vực hiện cũng đang ở mức 8.2%, thấp nhất kể từ tháng 11 

năm 2008. 

     ECB hiện vẫn đang duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng của mình mặc dù đang từng bước 

định hướng tiến tới chấm dứt chương trình này bắt đầu vào mùa thu năm sau. Các nhà 

hoạch định chính sách của liên minh này vẫn đang được thuyết phục rằng lạm phát cơ 

bản sẽ sớm đạt mức mục tiêu 2% trong trung hạn. Tuy nhiên bức tranh kinh tế là vấn đề 

mà ECB đặc biệt lo ngại khiến liên minh này phải nhanh chóng xúc tiến giải quyết những 

căng thẳng thương mại với Mỹ. Tăng trưởng kinh tế khu vực này giảm nhẹ chỉ còn 1.5% 

trong quý II so với mức 4.3% của Mỹ trong cùng thời điểm, trong khi có ít dấu hiệu cho 

thấy sự hồi phục sẽ trở lại trong nửa cuối năm nay. Hoạt động sản xuất của các doanh 

nghiệp trong tháng 8 chỉ tăng trưởng với tốc độ khiêm tốn trong khi sản xuất công nghiệp 

tại Đức cũng sụt giảm trong tháng 7.  Quá trình đàm phán các điều khoản thương mại 

giữa Mỹ và EU vẫn đang tiến hành và trong lúc đó, sự chững lại của kinh tế Ý và Pháp có 

thể kéo giảm đà tăng trưởng chung của khu vực trong quý III này.

Tạm gác những căng thẳng thương mại với Mỹ, EU đang 
tập trung giải quyết bài toán tăng trưởng kinh tế
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    Tháng 9 khởi đầu bằng hai phiên giao dịch mà NHNN đã xúc tiến trở lại việc bán hỗ trợ 

thanh khoản ngoại tệ cho thị trường. Trước đó là quãng thời gian khá yên ắng của tỷ giá 

liên ngân hàng trong suốt cả tháng 8 khi thị trường chủ yếu tập trung quan sát những 

diễn biến từ cuộc đối đầu thương mại giữa các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Chúng tôi 

nhìn thấy ngưỡng 23.300 đang tạm thời là mức cân bằng của thị trường vào lúc này được 

hỗ trợ bởi sự ổn định của cặp tỷ giá USD/CNY sau hàng loạt động thái can thiệp đến từ 

NHTƯ Trung Quốc trong khi cung cầu ngoại tệ trong nước chưa có nhiều đột biến.

      Hiện tại chúng tôi đang nhìn thấy nhiều dấu hiệu cho thấy tỷ giá đang dần tích lũy 

những động năng cần thiết để lấy lại đà tăng trong tháng 9 này:

     + Đồng USD đang nổi lên với vai trò là tài sản an toàn trong giai đoạn mà nhiều nền kinh 

tế mới nổi đang đứng trước sức ép từ sự suy giảm của thanh khoản USD và sự bảo hộ 

trong thương mại toàn cầu. Vai trò này sẽ ngày càng được nâng cao khi nhiều nền kinh 

tế đã tỏ rõ sự nhượng bộ đối với sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Cuộc đối đầu thương mại 

giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên thời gian càng kéo dài 

bao nhiều thì đồng USD sẽ càng được hưởng lợi bấy nhiêu khi thị trường đang nhận định 

rằng hiện Chính phủ Trung Quốc đang có không nhiều sự lựa chọn trước Mỹ trong cuộc 

chiến này.

       + Phải đến ngày 26-27/9, phiên họp tháng tiếp theo của FED mới được tiến hành và 

gần như chắc chắn lãi suất của nền kinh tế Mỹ sẽ tăng sau thời điểm này, tuy nhiên sức ép 

từ đà tăng của đồng USD lên tỷ giá có thể đến sớm hơn khoảng 1-2 tuần trước đó. Đồng 

bạc xanh đã ghi nhận mức tăng khoảng 2,5% so với VND từ đầu năm đến nay trong khi 

đạt mức tăng 0.7% trong tháng 8 - tháng tăng điểm thứ 5 liên tiếp kể từ đầu năm đến 

nay. Sự hồi sinh của đồng USD đồng hành với đó là sự yếu thế của đồng CNY có thể tiếp 

tục tạo ra sức ép tổng hợp lên tỷ giá trong nước trong tháng 9 này như đã từng diễn ra 

trong giai đoạn tháng 7 vừa qua. 
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Việt Nam liệu có lựa chọn hòa mình vào xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ trên phạm vi toàn cầu?



    + Niềm tin vào tiền đồng gia tăng nhờ tăng trưởng kinh tế tiếp tục đi đúng hướng đề 

ra. Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong nhóm các thị trường mới nổi nhờ sự 

hỗ trợ đắc lực của một nền kinh tế hướng đến xuất khẩu và sự cải cách các thủ tục hành 

chính mạnh mẽ từ Chính phủ.       

       Nếu nói kinh tế Việt Nam không chịu tác động từ các chính sách bảo hộ thương mại 

đang nở rộ trên phạm vi toàn cầu là chưa đúng, nhưng theo một cách nào đó, Việt Nam 

đang được hưởng lợi bởi cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung Quốc. Một xu hướng thoái 

lui của các nhà máy tại Đại lục và chuyển hướng đến Việt Nam đã được ghi nhận nhằm 

tránh các suất đánh thuế cao từ Mỹ đang diễn ra. Với một nền kinh tế có giá trị xuất nhập 

khẩu gần tương đương với GDP trong khi xuất khẩu đóng góp tỷ trọng rất lớn trong tăng 

trưởng, việc Việt Nam có thể đón đầu dòng chuyển dịch đầu tư này có khả năng giúp gia 

tăng mạnh động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Niềm tin vào triển vọng của nền kinh tế 

sẽ là nhân tố quan trọng giúp ổn định giá trị tiền đồng.

      Như vậy nhìn chung áp lực tăng của tỷ giá đặc biệt là vào giai đoạn cuối tháng 9 là rõ 

nét hơn, tuy nhiên những lo ngại này đã được dự báo từ rất lâu trước đó nên theo nhận 

định của chúng tôi, biến động của tỷ giá sẽ tiếp tục được NHNN kiểm soát tốt trong giai 

đoạn này như đã từng thực hiện khá thành công kể từ khi điều chỉnh giá bán linh hoạt neo 

theo giá trần. 

      Mặc dù vậy, chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý đến những tín hiệu mới từ khả năng các cuộc 

đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bắt đầu tái khởi động lại trước 

thời điểm nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cùng với đó là kỳ vọng khá lớn 

vào nguồn cung ngoại tệ đến từ các thương vụ bán cổ phần của một số doanh nghiệp 

và ngân hàng trong nước có thể dẫn dắt tâm lý giao dịch của thị trường, góp phần giảm 

nhiệt lên sức ép tỷ giá.
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Việt Nam liệu có lựa chọn hòa mình vào xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ trên phạm vi toàn cầu?



      Một điểm cần lưu ý rằng trong xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ chung của nhiều 

nền kinh tế trên thế giới mà các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á không phải là ngoại 

lệ, NHNN cũng cần phải có những động thái kìm cương hợp lý trong bối cảnh lạm phát 

đang có tín hiệu bùng phát mạnh trong 2 tháng gần đây do sự gia tăng của giá nguyên 

liệu và thực phẩm. Ngoại trừ Mỹ, thanh khoản USD trên phạm vi toàn cầu đang được thắt 

chặt nhanh chóng và sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới. Việc chủ động điều chỉnh dần 

chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt có thể giúp nền kinh tế Việt Nam ứng phó hiệu 

quả với các nguy cơ khủng hoảng trong tương lai mà không cần phải sử dụng đến các 

biện pháp điều chỉnh gây sốc cho toàn thị trường như đã, đang diễn ra tại nhiều quốc gia 

thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi hiện nay.
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Việt Nam liệu có lựa chọn hòa mình vào xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ trên phạm vi toàn cầu?



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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     Apropos of the Wet Snow

     When from dark error's subjugation

     My words of passionate exhortation

     Had wrenched thy fainting spirit free;

     And writhing prone in thine affliction

    Thou didst recall with malediction

     The vice that had encompassed thee:

     And when thy slumbering conscience, fretting

     By recollection's torturing flame,

     Thou didst reveal the hideous setting

     Of thy life's current ere I came:

     When suddenly I saw thee sicken,

     And weeping, hide thine anguished face,

     Revolted, maddened, horror-stricken,

     At memories of foul disgrace.

                                                                 Nekrassov

Phụ lục:


