
KỴ SỸ CHINH PHẠT: BITCOIN

                                    Genesis Block - Block khởi nguyên
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    Trải qua hàng ngàn năm, lịch sử phát triển loài người gắn liền với lịch sử của tiền, sự thịnh suy của các nền văn minh đều 

gắn liền với sự phát triển của tiền tệ. Tiền là phương tiện khai phóng các giấc mơ từ nhỏ bé đến vĩ cuồng nhất. Không thể 

phủ nhận sự ưu việt của hệ thống tiền giấy trong sự phát triển vĩ đại, thần tốc của xã hội loài người trong vòng 45 năm qua, 

kể từ khi chế độ bản vị Vàng bị xóa sổ. Tính linh hoạt co giãn của hệ thống tiền giấy dựa trên sự tín thác của xã hội vào hệ 

thống Chính phủ đã phục vụ tối đa nhu cầu gần như vô hạn của thế giới hiện đại. Tuy nhiên, những mặt trái của hệ thống 

này đã trở nên vấn đề lớn và gần như không thể giải quyết của thế kỷ 21 như núi nợ cả thế giới gánh trên vai, chênh lệch 

giàu nghèo ngày càng lớn, sự kiểm soát toàn diện xã hội thông qua xã hội không tiền mặt, khủng hoảng niềm tin. Báo động 

đầu tiên là cuộc khủng hoảng tài chính sâu rộng năm 2008 mà dư âm và hậu quả của nó vẫn còn kéo dài tới tận bây giờ. Tuy 

nhiên, sau 10 năm, sự đồng hiệp lực mở rộng tiền tệ, gia tăng sức mạnh hệ thống tiền giấy thông qua các tổ chức Ngân 

hàng Trung ương đang tiềm ẩn mối nguy mang tính hệ thống còn trầm trọng hơn trước. 

    Sự xuất hiện của Bitcoin, khởi đầu cho một kỷ nguyên tiền tệ thế hệ mới được hậu thuẫn bằng công nghệ bảo mật tiên 

phong mang tên BlockChain. Hệ thống này tồn tại song hành với hệ thống tiền giấy truyền thống, lớn mạnh theo từng 

ngày và gần như ngoài tầm kiểm soát của các Chính phủ. Đó cũng là hàm ý của đoạn Code nằm trong Block khởi nguyên 

của cha đẻ Bitcoin. Mặc dù còn nhiều khiếm khuyết và non trẻ, nhưng điểm hấp dẫn lớn nhất của Bitcoin nằm trong bản 

chất “bất tín, ẩn danh và cá nhân tuyệt đối”. Chính đặc điểm nổi trội này ngày càng gieo niềm tin, cắm rễ sâu vào một xã 

hội hiện đại nhưng không an toàn, bị kiểm soát hoàn toàn và mất niềm tin. Sự tăng giá mạnh mẽ Bitcoin đã và đang ngày 

càng cũng cố đặc điểm trên và giúp Bitcoin càng bám rễ sâu vào thế giới mạng. Bitcoin đang mang trên mình một sứ mạng 

chinh phạt, tiềm ẩn một vẻ đẹp đầy quyến rũ và nguy hiểm.    

LỜI MỞ ĐẦU



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG      
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  Khối Thị Trường Tài Chính





    Được hình thành dựa trên ý tưởng của một chuyên gia trong lĩnh vực mã hóa với bí danh là Satoshi 

Nakamoto, Bitcoin ra đời dưới dạng một phần mềm mã nguồn mở. Đồng tiền này được dùng để trao đổi 

trực tiếp bằng các thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào. 

Từ khi ra đời, Bitcoin dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain 1.0 đã thực hiện giao dịch đầu tiên để mua 

hai chiếc bánh pizza với giá 10.000 Bitcoin (tương đương với 25 USD) trước khi đạt mức đỉnh kỷ lục mọi thời 

đại như hiện nay 7.353 USD/bitcoin (ngày 06/11). Nếu đầu tư vào Bitcoin từ những ngày đầu năm thì đến 

nay danh mục đầu tư của bạn đã nhân lên gấp 7 lần, cao hơn bất kỳ hình thức đầu tư nào trong thời điểm 

hiện tại. Nhiều chuyên gia đã nhận định đây có thể chưa phải là điểm dừng cuối cùng của Bitcoin mà có thể 

đạt mức 20.000 USD/bitcoin hay 1 triệu USD/bitcoin trong thời gian tới. Không chịu sự quản lý của bất kỳ 

một cá nhân, tổ chức nào, khối lượng bị giới hạn, niềm tin và sức mua của thị trường là yếu tố nâng đỡ giá 

của bitcoin và có thể giúp Bitcoin sớm hiện thực hóa được những dự báo trên. Tuy nhiên như đã đề cập 

việc phát triển dựa trên nền tảng công nghệ đời đầu, và có nhiều khiếm khuyết về mặc đặc tính kỹ thuật là 

những rủi ro rất lớn có thể khiến loại tiền kỹ thuật số này quay trở về điểm xuất phát một khi bong bóng vỡ. 

Sự ra đời của Internet đã chứng kiến một giai đoạn đen tối của thị trường chứng khoán với sự sụp đổ của 

các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cao vào những năm 2000. Và nay chu kỳ thứ hai liệu 

có đang diễn ra?
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               CUỘC CHINH PHẠT CỦA TIỀN KỸ THUẬT SỐ
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    Tính đến ngày 06/11, quy mô vốn hóa của thị trường tiền kỹ thuật số vào khoảng gần 200 tỷ USD, chỉ là 

một phần nhỏ so với vốn hóa của thị trường vàng (khoảng 8,2 nghìn tỷ USD) và thị trường chứng khoán 

(66,8 nghìn tỷ USD). Tuy nhiên tốc độ mở rộng quy mô vốn trên thị trường lại diễn ra với tốc độ chóng 

mặt. Chỉ mất 7 năm để thị trường này đạt quy mô 100 tỷ USD nếu như so sánh với các kết quả này ở các 

doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ như Amazon (18 năm) và Apple (31 năm). Không ai có thể phủ nhận vai 

trò lãnh đạo cũng như sức ảnh hưởng của các doanh nghiệp này trên phạm vi toàn cầu nhưng nếu tiếp 

tục duy trì tốc độ như trên khả năng trong 5 năm tới thị trường tiền kỹ thuật số sẽ sớm cán mốc 1.000 tỷ 

USD vốn hóa. Vậy những đặc điểm nào đã tạo nên sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được của những loại 

tiền tệ đặc biệt này? Tâm lý đầu cơ đối với một loại hình đầu tư mới lạ như đã từng xảy ra với các cổ phiếu 

Dot com trước đây hay là ẩn sau đó là một nền tảng công nghệ của tương lai. Chúng tôi sẽ dành nhiều sự 

chú ý đến loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất hiện nay đó là Bitcoin trong phần lớn Bản tin này.

         NHỮNG QUỐC GIA CÓ THỊ TRƯỜNG BITCOIN PHÁT TRIỂN



         NHỮNG QUỐC GIA CÓ THỊ TRƯỜNG BITCOIN PHÁT TRIỂN
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   Mặc dù đang trở thành một từ khóa khá phổ 

biến tuy nhiên sự phát triển của Bitcoin chủ 

yếu tập trung vào các quốc gia có nền tảng hạ 

tầng kỹ thuật mạng phát triển như Mỹ, Canada, 

EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Úc... Những 

khu vực như châu Phi, Nam Mỹ, Đông Nam Á 

nhìn chung vẫn còn khá hạn chế. 

- Nếu như trước đây, Trung Quốc chiếm thị 

phần lớn nhất trong hoạt động giao dịch và 

khai thác Bitcoin thì hiện nay Nhật Bản đã nổi 

lên như là trung tâm giao dịch đồng tiền này 

sau khi Chính phủ Trung Quốc ban hành các 

quy định cấm giao dịch đối với Bitcoin cũng như 

đóng cửa các sàn giao dịch tại nước này. Cách 

tiếp cận của Chính phủ Nhật linh hoạt hơn khi 

bên cạnh việc chấp nhận hình thức thanh toán 

và đầu tư đối với Bitcoin, BOJ còn đề xuất xây dựng một loại tiền ảo dựa trên nền tảng blockchain do 

NHTƯ Nhật phát hành (crypto fiatcurrency) để phục vụ cho hoạt động thanh toán trong nước. Có thể 

thấy trong 5 vị trí dẫn đầu có đến 3 thị trường châu Á đã minh chứng cho sự quan tâm của người dân 

các quốc gia này đối với hình thức đầu tư mới mẻ này. 

       Trong khi đó Bitcoin đang trở thành loại tiền tệ 

sử dụng chủ yếu trong các giao dịch thanh toán toàn 

cầu với 86% giao dịch được thực hiện so với mức 3% 

của đồng tiền ở ví trí thứ hai (etherium). Điều này cho 

thấy mức độ phổ biến của loại tiền kỹ thuật số này là 

một trong những yếu tố đầu tiên tạo nên sức hấp dẫn 

của Bitcoin.

     NHỮNG SẮC MÀU TRÊN THỊ TRƯỜNG BITCOIN HIỆN NAY
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    Các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số được hình thành lần đầu tiên vào năm 2010 giúp cho 

các thành viên có tài khoản giao dịch trực tiếp với nhau cũng như hình thành nên mức giá 

của thị trường. Xét về khía cạnh này thì khu vực châu Âu lại chiếm ưu thế so với khu vực 

châu Á Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Và chi tiết hơn nữa thì nước Anh đang dẫn đầu khi 

chiếm 18% các sàn giao dịch lớn trong khi ở vị trí thứ 2 là Mỹ chiếm 12%. Nhật Bản mặc dù 

là quốc gia có hoạt động giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới nhưng các sàn thành lập ở đây 

chỉ chiếm một vị trí khiêm tốn khoảng 6%.

      Với lợi thế là đồng tiền thanh toán chiếm 

ví trí cao nhất trong hoạt động thương 

mại toàn cầu, không khó để đoán được 

USD cũng là loại tiền tệ được sử dụng để 

giao dịch mua bán các loại tiền kỹ thuật 

số nhiều nhất trên các sàn giao dịch

Nguồn: Cambridge Centre for Alternative Finance
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TRUNG QUỐC ĐÁNH MẤT VỊ TRÍ DẪN ĐẦU VỀ GIAO DỊCH BITCOIN

    Mặc dù đã du nhập vào Trung Quốc nhiều năm trước nhưng cơn sốt Bitcoin tại Trung 

Quốc bắt đầu bùng phát và lan rộng kể từ năm 2013. Một cách nhanh chóng các giao 

dịch của nhà đầu tư Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia dẫn đầu về khối 

lượng giao dịch Bitcoin. Ba sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất vào lúc này tại Trung Quốc là 

BTCChina, OkCoin, Houbi đã sử dụng 100% đồng CNY  trong các giao dịch mua bán. 

Sàn giao dịch BTCChina từng có thời điểm chiếm hơn 1/3 khối lượng giao dịch Bitcoin 

của toàn thế giới. Đồng thời Trung Quốc là quốc gia có ngành công nghiệp khai thác 

Bitcoin (mining) hùng mạnh và đông đảo.

    Nhận thấy sự phát triển nóng của Bitcoin trong khi những rủi ro về mặt pháp lý là chưa 

thể ngăn chặn, Chính phủ Trung Quốc trong năm nay đã ban hành nhiều văn bản hạn 

chế và tiến tới cấm hoàn toàn các giao dịch Bitcoin tại thị trường này. PBoC cũng yêu 

cầu chấm dứt hoạt động của các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số trước ngày 30/9. Kể từ 

đây khối lượng giao dịch từ Đại lục sụt giảm nhanh chóng và đánh mất luôn vị trí dẫn đầu 

về thị phần giao dịch của nước này. Giờ đây người dân Trung Quốc nếu có nhu cầu giao 

dịch thì phải chuyển sang các sàn tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nguồn: Cambridge Centre for Alternative Finance
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HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC (MINING) TIỀN KỸ THUẬT SỐ

    Đánh mất vị thế dẫn đầu về thị phần giao dịch nhưng hoạt động khai thác (hay còn gọi là 

đào) bitcoin vẫn tiếp tục ghi nhận vị trí dẫn đầu của Trung Quốc khi chiếm gần 60% khối 

lượng khai thác của thế giới trong khi Mỹ lại chiếm vị trí thứ hai với hơn 15%. Bên cạnh việc 

sử dụng các hệ thống máy tính chuyên dụng, chi phí điện năng thấp và điều kiện khí hậu 

mát lạnh có vai trò quyết định đến hiệu suất khai thác Bitcoin. Căn cứ vào hình trên chúng 

ta có thể thấy khu vực Bắc Mỹ, Bắc Âu, Nga và Trung Quốc hội tụ đầy đủ những lợi thế này 

để phát triển ngành công nghiệp khai thác các loại tiền kỹ thuật số. Ngay tại Trung Quốc 

các khu vực phía Bắc với khí hậu mát mẻ hơn, xa các khu dân cư ( tránh ô nhiễm tiếng ồn), 

chi phí vận hành thấp hơn, và giá điện được Chính phủ ưu đãi chính là nơi  tập trung nhiều 

nhà máy khai thác nhất.

Nguồn: Cambridge Centre for Alternative Finance
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BITCOIN VÀ NHỮNG DỰ BÁO CHO TƯƠNG LAI
Chúng tôi nhìn thấy những lợi thế của Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số có thể giúp chúng tồn 

tại và làm giảm hiệu quả công tác quản lý về mặt tiền tệ của các NHTƯ trên phạm vi toàn cầu

      Cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 khiến thị trường mất dần niềm tin vào hệ thống tiền tệ của 

các quốc gia được điều hành bởi các NHTƯ. Sự can thiệp mạnh tay của các NHTƯ thông qua các 

chương trình nới lỏng tiền tệ đã khiến giá trị đồng tiền sụt giảm và theo thời gian niềm tin vào sự 

ổn định tiền tệ dần phai nhạt. Đúng thời điểm đó, Bitcoin ra đời đã khai phá một tương lai mới cho 

tiền tệ khi con người có thể trao đổi trực tiếp với nhau mà không thông qua các định chế trung gian 

(decentralize). Với ưu điểm không một cá nhân hay định chế nào có thể trực tiếp can thiệp vào cấu 

trúc cũng như nguồn cung khiến Bitcoin ngày càng chiếm được niềm tin của thị trường. Cùng với 

đó giao thức xác thực giao dịch ẩn danh không thể hủy ngang và không thể sửa đổi lại lịch sử giao 

dịch thông qua công nghệ chuỗi dữ liệu khối Blockchain là điểm ưu việt tạo nên lợi thế của Bitcoin 

trong cuộc chiến với tiền tệ của các NHTƯ phát hành. Mỗi cá nhân bây giờ có thể tham gia trao 

đổi ngang hàng trực tiếp với người lạ (peer-to-peer) mà không còn cần một tổ chức nào làm trung 

gian xác thực giao dịch nữa.

   Các ngân hàng trung ương sử dụng công cụ thị trường mở để tác động đến thanh khoản trên thị 

trường liên ngân hàng và từ đó giúp kiểm soát thị trường tiền tệ. Nhưng nếu vai trò của các ngân 

hàng suy yếu và bị đặt bên ngoài hoạt động giao dịch trên thị trường, liệu hoạt động của ngân hàng 

có còn như ý nghĩa như ban đầu nữa hay không? Nếu bitcoin và tiền tệ kỹ thuật số là xu hướng chủ 

đạo, nó có thể làm giảm sức mạnh của ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính hàng đầu, 

làm giảm hiệu quả trong việc điều hành chính sách tiền tệ của các cơ quan này.

   Trong những năm tới, thông qua các giải pháp nhân rộng thích hợp và tích hợp các hệ thống mở 

rộng hai lớp, bitcoin có khả năng đứng vững và trực tiếp thách thức các ngân hàng, các định chế tài 

chính để phát triển thành hệ thống tiền tệ thanh toán toàn cầu.
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GIẢI PHÁP NÀO CHO CÁC NHTƯ ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI LÀN SÓNG BITCOIN
    Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số hoạt động dựa trên một "White-paper" hay còn được gọi là 

tuyên ngôn hoạt động trong đó quy định các đặc tính kỹ thuật cũng như hình thức vận hành và định 

hướng ứng dụng trong tương lai. Là đồng tiền khởi đầu cho trào lưu phát triễn tiền kỹ thuật số chính 

vì vậy nền tảng công nghệ blockchain của Bitcoin chỉ dừng lại ở mục tiêu thử nghiệm và còn khá 

nhiều hạn chế. Dường như tốc độ phát triển và sự kỳ vọng của thị trường vào Bitcoin đã vượt xa so 

với kỳ vọng ban đầu của những người sáng lập. Chính vì vậy sẽ đến lúc những giới hạn kỹ thuật bắt 

đầu bộc lộ rõ ra bên ngoài. Những hạn chế có thể thấy rõ là việc tốc độ xử lý trên chuỗi khối khá thấp 

và mỗi khối dữ liệu chỉ chứa đựng một số lượng giao dịch hạn chế hơn so với các loại tiền kỹ thuật 

số được xây dựng trên nền tảng Blockchain 2.0 sau này (nổi bật nhất là Etherium). Thứ hai là Bitcoin 

không được tích hợp các hợp đồng điện tử để tạo sự thuận tiện và an toàn trong các giao dịch mua 

bán hàng hóa. Đây là những hạn chế và đòi hỏi những nhà phát triển công nghệ phải phân tách nền 

tảng Blockchain phát triển ra thêm những nhánh mới để xây dựng nên các loại tiền tệ như Bitcoin 

Cash hay Bitcoin Gold. Có thể mất hai đến năm năm để mở rộng mạng blockchain công cộng bằng 

2 giải pháp: phân lớp và mở rộng trên chuỗi. Một khi bitcoin có thể nâng cấp lên tới hàng trăm giao 

dịch mỗi giây thì nó có thể cung cấp cho người tiêu dùng một mạng lưới tài chính hiệu quả hơn, 

mạnh mẽ, an toàn hơn và tiết kiệm chi phí hơn cơ sở hạ tầng ngân hàng toàn cầu.

   Câu hỏi đặt ra là các NHTƯ sẽ phải lựa chọn hình thức phản ứng với xu hướng này như thế nào? 

Hiện tại chưa có bất kỳ công cụ kỹ thuật nào có thể giúp các NHTƯ kiểm soát các giao dịch tiền kỹ 

thuật số chính vì vậy lựa chọn tình thế được đưa ra là tiến hành ngăn cấm các giao dịch hay không 

chấp nhận các hình thức thanh toán dựa trên việc sử dụng các loại tiền tệ đặc biệt này. Tuy nhiên 

đây là một con dao hai lưỡi vì Bitcoin và tiền kỹ thuật số ngay từ đầu đã được thiết kể để thực hiện 

các giao dịch một cách ẩn danh và sự ngăn cấm có chăng chỉ giúp bộc lộ tính ưu việt của nó cho các 

nhà đầu tư mà thôi. Giải pháp khả thi nhất hiện nay là phải sống chung với nó và nghiên cứu kỹ các 

đặc tính để xây dựng hình thức kiểm soát phù hợp. Nhiều NHTƯ hiện đang xúc tiến giải pháp phát 

triển và phát hành một loại tiền kỹ thuật số riêng của quốc gia mình được neo theo giá trị của đồng 

nội tệ. Nhật Bản là một quốc gia đang đi đầu trong xu hướng do quan điểm của Chính phủ khá tích 

cực về loại tiền tệ đặc biệt này. Rõ ràng, tạo ra một sản phẩm hấp dẫn để cạnh tranh với Bitcoin là 

một giải pháp hợp lý cho các NHTƯ thay vì kiểm soát chặt các hoạt động liên quan đến Bitcoin như 

hiện nay.
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NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ
    Công nghệ đứng đằng sau việc hình thành nên Bitcoin chứa đựng rất nhiều tiềm năng cho 

tương lai. Blockchain là công nghệ mang tính cách mạng vì có thể áp dụng cho bất kỳ loại 

giao dịch nào liên quan đến giá trị từ tiền tệ, hàng hóa đến bất động sản... Ứng dụng tiềm 

năng của công nghệ này gần như bất tận, từ thu thuế đến việc những người ở xa có thể gửi 

tiền về quê nhà nơi hệ thống ngân hàng còn nhiều khó khăn với mức chi phí thấp nhất. Vấn đề 

cần giải quyết của blockchain là hệ thống cần khá nhiều thời gian để xác minh một giao dịch. 

Chẳng hạn, hệ thống bitcoin hiện mất đến 60 phút để xác minh một giao dịch mới. Kể từ năm 

2009 đến nay mới chỉ có 250 triệu giao dịch bitcoin được thực hiện, trong khi đó hệ thống thẻ 

tín dụng VISA xử lý đến 2.000 giao dịch mỗi giây. Theo số liệu năm 2016 của Hội đồng Nghị 

sự toàn cầu, chỉ có khoảng 20 tỉ USD, tức 0,025% GDP toàn cầu, đang được lưu trữ dưới các 

hình thức sử dụng blockchain. Nhưng một điều chắc chắn rằng con số này sẽ tăng đáng kể 

trong vòng vài thập niên tới khi các ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty công nghệ... đều 

xem đây là cách để tăng tuy mô giao dịch và tiết giảm chi phí hoạt động.

   MÔ TẢ GIAO DỊCH THỰC HIỆN TRÊN NỀN TẢNG BLOCKCHAIN
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CHÚNG TA CÓ ĐANG SAI LẦM VỀ BITCOIN?
    Bên cạnh những đặc tính kỹ thuật ưu việt nêu trên kỳ vọng vào đà tăng giá của Bitcoin là hoàn 

toàn có cơ sở khi khối lượng khai thác của nó được giới hạn ở mức 21 triệu đơn vị Bitcoin và năng 

suất khai thác ngày càng giảm dần. Tuy nhiên tiềm năng của Bitcoin chỉ có thể tiếp tục được phát 

huy nếu các hình thức chấp nhận thanh toán được mở rộng đa dạng và phong phú hơn. Hoặc có 

thể hiểu khái niệm này được mở rộng ra hơn đó là việc chấp nhận bitcoin như là một loại tiền tệ 

thanh toán trên phạm vi toàn cầu. Khi đó sẽ không cần đến các ngân hàng, các trung gian chuyển 

tiền thanh toán, không tồn tại biên giới tiền tệ của các quốc gia nữa. Hiệu ứng FOMO của nhà đầu 

tư (sự bỏ lỡ một xu hướng) cũng sẽ góp sức cho làn sóng Bitcoin tiếp tục dâng trào.

   Bitcoin liệu có thể trở thành một loại tài sản đầu tư mới chứ không đơn thuần là một loại tiền điện 

tử? 

    BIẾN ĐỘNG CỦA 10 LOẠI TÀI SẢN TIÊU BIỂU TRÊN THỊ TRƯỜNG TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY



CÁC LOẠI TIỀN KỸ THUẬT SỐ PHỔ BIẾN HIỆN NAY 

14    

Nguồn: VisualCapitalist.com
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Nguồn: VisualCapitalist.com
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ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Điều hành nhịp nhàng, chậm rãi trong tiến trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của các Ngân hàng Trung 

ương
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    Quan điểm của các NHTƯ lớn trên thế giới thể hiện trong các cuộc họp vào tháng 10 vừa qua dường như đang 

xích lại gần nhau hơn và ôn hòa hơn so với những phát biểu trước đó. Chính vì vậy chúng tôi đã điều chỉnh vị thế chính 

sách tiền tệ của FED, BOC, BOE, ECB tịnh tiến về gần với nhau và ở phần đáy của đường cong như hình vẽ. Ngoại 

trừ Nhật Bản tiếp tục mạnh tay duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng như trước đây sau khi ông Abe tái cử nhiệm kỳ Thủ 

tướng tiếp theo, đa phần các NHTƯ đều có cái nhìn thận trọng hơn hoặc cần theo dõi thêm những phản ứng của 

nền kinh tế trong tháng 10. NHTƯ Canada sau hai lần tăng lãi suất vào tháng 7 và 9 đã quyết định không điều chỉnh 

thêm lãi suất trong tháng vừa qua và có thể lần tăng lãi suất tiếp theo (nếu có) sẽ diễn ra trong năm tiếp theo. Trong 

khi đó NHTƯ châu Âu ECB tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ bằng chương trình mua trái phiếu hàng tháng. 

Mặc dù bắt đầu giảm về quy mô trong năm 2018 nhưng sẽ kéo dài ít nhất đến hết tháng 9 năm sau và không loại trừ 

khả năng có thể tiếp tục gia hạn sau thời điểm này. Những lo ngại về triển vọng lạm phát trong ngắn hạn chưa thể 

đạt mức kỳ vọng tiếp tục là yếu tố cản trở cho quyết tâm bình thường hóa chính sách lãi suất của các NHTƯ hiện 

nay.

    

Gradualism means killing volatility,

             buying time and hope



        
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG MỸ - FED
FED tiếp tục theo dõi thêm diễn biến từ thị trường lao động và tình hình lạm phát tại Mỹ, 
khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được kỳ vọng rất lớn.
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    Phiên họp vào đầu tháng 11 vừa qua, mặc dù quyết định chưa điều chỉnh lãi suất nhưng FED tiếp 

tục kỳ vọng vào sự cải thiện của thị trường lao động Mỹ và diễn biến lạm phát trong trung hạn. Mặc 

dù chỉ số giá tiêu dùng cá nhân không tính thực phẩm và năng lượng chỉ tăng 1,4% trong báo cáo 

gần nhất nhưng cơ quan này cho biết lạm phát trong trung hạn sẽ ổn định ở mức 2%. Bên cạnh đó 

FED cũng nhấn mạnh vào đà tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế Mỹ và hạ thấp những tác động 

từ hai trận bão lớn vào cuối tháng 8 vừa qua. 

     Kể từ giữa tháng 10 đến nay các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ đều vượt mức kỳ vọng của các 

chuyên gia kết hợp với khả năng dự luật cải cách chính sách thuế có thể sớm được thông qua trong 

tháng 11 này sẽ tạo thêm động lực để FED quyết định thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng trong 

năm nay trong phiên họp tháng 12 tới đây.



   Tổng thống Trump đã quyết định bổ nhiệm ông Jerome Powell 

vào vị trí Chủ tịch FED thay thế cho bà Yellen sau khi nhiệm kỳ kết 

thúc vào tháng 2/2018. Đây là vị trí nhân sự mà thị trường dành 

nhiều quan tâm nhất, có thể là thứ hai sau Tổng thống Mỹ do nắm 

toàn quyền điều hành Cục Dữ trữ liên bang Mỹ và những quyết 

định của họ có thể tác động đến thanh khoản của đồng tiền dự 

trữ số 1 thế giới - USD. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, một vị 

Tổng thống  không giữ nhân sự lãnh đạo FED thêm một nhiệm kỳ 

và những thông tin về việc này đã xuất hiện từ sau khi ông Trump 

đắc cử Tổng thống vào tháng 11 năm ngoái do sự khác biệt về 

quan điểm trong cách thức điều hành chính sách tiền tệ và vị thế của đồng USD. 

Jerome Powell - vị Chủ tịch FED giàu có và là người theo trường phái thực dụng

   Xuất thân là một luật sư làm việc trong ngành đầu tư tài chính và không phải là một nhà kinh tế học hàn lâm, ông 

được Tổng thống Trump lựa chọn có thể là vì quan điểm có phần tương tự như bà Yellen nhưng có thể linh hoạt 

hơn so với ứng viên Taylor theo diễn giải của thị trường. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa nắm được điểm cốt yếu 

vì sao Tổng thống Trump lại làm ra sự chọn lựa này, có thể một phần nguyên nhân đây là quan chức FED giàu có 

nhất trong bộ sậu FOMC với tổng tài sản trên 75 triệu USD. Đây là một sự kiện quan trọng bậc nhất nhưng không 

có tác động lớn lên thị trường vì sự điều hành chính sách tiền tệ vẫn nằm trong tay Chủ tịch Yellen cho đến tháng 

2 năm sau và FED là vẫn là cơ quan nổi tiếng về sự độc lập của chính mình. Do đó chúng tôi vẫn kỳ vọng không có 

sựthay đổi một cách đột ngột chính sách hiện tại của FED. Mà chính sách này chỉ dõi theo cùng nhịp với việc thực 

thi cải cách chính sách thuế của Tổng thống Trump nếu có thể đạt được vào cuối năm. Một điều chắc chắc là việc 

kinh nghiệp của ông xuất phát từ những năm tháng đầu tư trên thị trường sẽ giúp ông có cái nhìn thực dụng hơn 

trong cách điều hành của FED chứ không chịu nhiều tác động từ các yếu tố từ chính trường Mỹ. Hiện tại ông đang 

nhận được sự ủng hộ của cả Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong lưỡng viện tại Mỹ.

    Tuy nhiên điều chúng tôi muốn lưu ý ở đây là sự ra đi sớm so với kỳ hạn bổ nhiệm của các học giả hàn lâm như 

Stanley Fisher, Dudley và dự kiến là cả bà Yellen - những người tác giả của chính sách tiền tệ can thiệp sau khủng 

hoảng. Đây là điều vô cùng đặc biệt dưới góc nhìn của chúng tôi.
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JEROME POWELL - CHỦ TỊCH FED NHIỆM KỲ TIẾP THEO
Tương lai của chính sách tiền tệ Mỹ trong giai đoạn 10 năm sau khủng hoảng?
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    Ngay từ những ngày đầu tháng 10, thị trường đón nhận những tín hiệu lạc quan từ báo cáo kinh 

tế tăng trưởng của cơ quan thống kê và từ phía Thủ tướng Chính phủ với những kết quả hết sức 

ấn tượng, đánh tan mọi sự hoài nghi và tâm lý u ám của giới chuyên gia về viễn cảnh đạt tăng 

trưởng thấp và hụt hàng loạt các chỉ tiêu vĩ mô, có thể có ảnh hưởng nặng nề về mặt thực tế 

và tâm lý. Với mức tăng ấn tượng của kinh tế quý III lên đến 7.46% từ đà tăng trưởng quý trước 

6.28%, trong đó mức tăng trưởng đột biến đến từ khu vực dịch vụ tiêu dùng và khu vực FDI, đồng 

thời nền tảng nông nghiệp đã lấy lại căn cơ vững chắc 2.78%, cho phép Chính phủ Việt Nam 

khẳng định chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 sẽ hoàn thành tại mức 6.7% và hàng loạt các 

chỉ tiêu mà Quốc Hội sẽ được hoàn thành một cách xuất sắc. Kết quả trên là sự nỗ lực vượt bậc 

của Chính phủ kiến tạo, của sự điều hành hỗ trợ tăng trưởng linh hoạt của NHNN, của dòng vốn 

đầu tư nước ngoài và của cả sự góp phần biến mất của lạm phát toàn cầu bởi những nguyên nhân 

cấu trúc sâu xa và các chuyển biến của thời cuộc.

    Cùng với đà tăng trưởng ấn tượng của chỉ số GDP và sự triệt để tiết kiệm trong chi tiêu đầu 

tư của chính phủ và một số thay đổi trong cách tính thống kê nợ quốc gia, chỉ số CPI, tình hình 

cấu trúc tài chính quốc gia được kéo về vùng an toàn về mặt số liệu, tạo dư địa cho thị trường kỳ 

vọng và hòa tan các nỗi lo sợ tâm lý trong ngắn hạn. Ví dụ như nợ công/GDP đến cuối năm 2016 

khoảng 63.7% ( theo Bộ tài chính ) thì dự báo con số này sẽ giảm xuống dưới gần 62% vào cuối 

năm nay, hoặc nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 44.3%. 

   Sự hiệp lực tổng lực đã tạo nên một sự ổn định khó thay đổi trong ngắn hạn trên thị trường tài 

chính quốc gia như thị trường trái phiếu chính phủ tăng trưởng mạnh, lợi suất trái phiếu phát 

hành ổn định ở mức thấp, thanh khoản trên thị trường  liên hàng vẫn tiếp tục dồi dào, chi phí bảo 

hiểm rủi ro vỡ nợ chính phủ Việt Nam CDS tiếp tục tồn tại ở mức thấp 127 điểm. Chính sách tiền 

tệ theo khuynh hướng nới lỏng vẫn còn dư địa để tiếp tục điều hành linh hoạt mà không chịu áp 

lực bởi các biến số vĩ mô như tỷ giá, lạm phát, cầu tín dụng ổn định. Dòng vốn đầu tư nước ngoài 

kể cả trực tiếp và gián tiếp đều đặn chảy vào chỗ trũng khi Việt Nam tiếp tục là điểm sáng nhất 

trong khu vực châu Á trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khởi sắc. 

BỨC TRANH KINH TẾ VIỆT NAM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM
Viễn cảnh xán lạn dưới con mắt của nhà điều hành
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    Cùng với sự điều hành nhịp nhàng, chậm rãi trong tiến trình bình thường hóa chính sách tiền tệ 

của các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới, nhất là công cụ chính sách định hướng đối thoại 

với thị trường, đã tạo ra một môi trường vô cùng ổn định trong hiện tại, Việt Nam sẽ là một quốc 

gia hưởng lợi nhiều nhất, theo chúng tôi đặc biệt là sau sự kiện quảng bá hình ảnh APEC trong 

tháng 11 năm nay của Việt Nam và kế hoạch  5 năm phục hưng kinh tế của nước láng giềng. Theo 

đó, chúng tôi cho rằng Việt Nam sẽ có 3 năm vàng son tiếp theo nếu như kinh tế thế giới không 

chịu bất kỳ một cú sốc nào khác. 

Những con số ấn tượng :

   Dự trữ ngoại hối đến hết tháng 10 đạt khoảng 46 tỷ USD. Ngoại thương, đầu tư và kinh doanh 

được hưởng lợi chủ yếu đến từ các doanh nghiệp FDI. Trong 10 tháng qua, xuất khẩu đạt 173.7 

tỷ USD (tăng 20.7% so với cùng kỳ), nhập khẩu đạt 172.5 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ. Xuất 

siêu 1.2 tỷ USD trong 10 tháng. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam 10 tháng đã lên tới 16,3 tỷ 

USD, tăng 32.8% so với cùng kỳ năm 2016. FDI thực hiện 9 tháng ước tính đạt 12,5 tỷ USD, tăng 

13,4% so với cùng kỳ năm 2016. Chất lượng FDI cũng cải thiện khi hơn phân nửa số vốn giải ngân 

vào ngành chế biến và chế tạo. Trong tháng 10, cả nước có 11.158 doanh nghiệp thành lập mới 

với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, 1.329 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và có 4.043 

doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 8.444 doang nghiệp so với tháng trước hơn mức tăng 

bình quân 18%.
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DIỄN BIẾN THANH KHOẢN VND TRONG THÁNG 10
Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tháng 10 duy trì ổn định với thanh khoản dồi dào.

     Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong tháng 10 chỉ giảm nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, kỳ hạn 1 tuần, 1 

tháng và 3 tháng giảm lần lượt 9 điểm, 12 điểm, 0 điểm và dao động trong biên độ hẹp quanh mức 0,96%, 1,6% 

và 3,26%/năm. Thị trường đã xuất hiện lực bid các kỳ hạn dài (từ 3 đến 6 tháng) trong những ngày cuối tháng để 

cân nguồn cho giai đoạn cuối năm.

     Thị trường giao dịch tiếp tục sôi động với doanh số bình quân phiên ở mức 26,7 nghìn tỷ đồng, mặc dù giảm 

13% so với tháng 9, nhưng tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giao dịch kỳ hạn ngắn ON-1 tuần vẫn 

chiếm tỷ trọng chủ yếu 77% tổng giá trị giao dịch. 

Các yếu tố chính hỗ trợ cho xu hướng ổn định ở mức lãi suất thấp gồm:

- Số dư tiền gửi của Kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng thương mại tại thời điểm cuối tháng 10 vẫn duy 

trì ở mức lớn khoảng 160 nghìn tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm. Nguyên nhân là do thực trạng giải ngân đầu 

tư công trong giai đoạn này còn chậm, theo số liệu của Bộ tài chính, tính chung 9 tháng đầu năm, đầu tư công 

khoảng 167 nghìn tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch Quốc hội giao cả năm (357 nghìn tỷ) và thấp hơn cùng kỳ năm 

2016 (50,8%).

- Ngân hàng Nhà nước mua lượng ngoại tệ 1,382 triệu USD trong tháng 10, tương đương dòng tiền khoảng hơn 

31 nghìn tỷ VND được bơm ra thị trường. Để điều tiết lượng tiền này, NHNN đã tăng khối lượng gọi thầu qua kênh 

đấu thầu T-bill, đồng thời kéo dài kỳ hạn gọi thầu từ 1 tuần lên 2 tuần, lãi suất trúng thầu cũng tăng từ mức 0,38% 

lên mức bình quân 0,49%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất này vẫn thấp hơn so với lãi suất giao dịch trên thị trường 

liên ngân hàng gần 60 điểm. Số dư T-bill vào cuối tháng là 54 nghìn tỷ đồng, tăng 157% so với tháng trước, và là 

số dư cao nhất tính từ đầu năm nay.

27    



   Dự báo thanh khoản thị trường bớt dồi dào, lãi suất có khả năng tăng nhẹ vào đầu tháng với mức 

tăng khoảng 10 – 20 điểm, và tăng mạnh vào cuối tháng ở mức 100 -150 điểm ở kỳ hạn 1 tuần. 

Các yếu tố tác động đến thanh khoản và lãi suất thị trường liên ngân hàng trong thời gian tới bao gồm:

- Trong những năm trước, tăng trưởng tín dụng thường tập trung vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, 

quá khứ sẽ khó có khả năng lặp lại do tín dụng đã tăng khá tốt vào đầu năm nay. Bên cạnh đó, áp lực để 

tăng trưởng tín dụng trong thời gian 2 tháng cuối năm là rất ít.

- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, diễn ra ngày 3/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu 

các bộ, ngành chịu trách nhiệm về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong 

quý IV, bảo đảm thực hiện giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2017. Với sự quyết liệt của 

Chính phủ, nguồn vốn giải ngân đầu tư công có thể được đẩy mạnh hơn trong thời gian tới, dòng tiền 

của KBNN vì thế dự kiến biến động thường xuyên hơn và có xu hướng sụt giảm trong 2 tháng cuối năm.

- Tại các báo cáo, Ngân hàng Nhà nước phát đi tín hiệu thuận lợi cho định hướng tiếp tục chính sách nới 

lỏng, thanh khoản của hệ thống ngân hàng có thể được đảm bảo.

- Diễn biến USD: Huy động – Cho vay USD của hệ thống ngân hàng trong tháng không có nhiều biến 

động, thanh khoản được duy trì ổn định, lãi suất tiếp tục đi ngang và dao động quanh mức 1,4%; 1,7% và 

2%/năm lần lượt ở kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng.

Dự báo trong tháng 11, thanh khoản USD tiếp tục ổn định và lãi suất đi ngang. Một số yếu tố tác động 

chính gồm:

- Khả năng Fed tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 11 đã tăng lên 82% so với mức 70% hồi cuối tháng 9, tạo 

áp lực tăng lãi suất USD trên thị trường quốc tế trong thời gian tới.

- Dòng tiền USD sẽ tiếp tục đổ vào hệ thống ngân hàng trong những tháng cuối năm qua kênh đầu tư 

FDI, kiều hối, quá trình thoái vốn tại các công ty Nhà nước.

NHẬN ĐỊNH DÀNH CHO THÁNG 11
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    Trong tháng 10, Kho bạc nhà nước (KBNN) đã phát hành thành công 6,910 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ 

(TPCP), tương ứng  61% tỷ lệ trúng thầu, tăng đáng kể so với tháng 8 và thàng 9 (lần lượt là 24% và 48%). 

Tính đến tháng 10, KBNN đã phát hành thành công 155,000 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch đặt ra. 

Trong đó, kỳ hạn 7 năm phát hành tốt nhất đạt 33,630 tỷ đồng, cao hơn so với mục tiêu cả năm nay đối 

với kỳ hạn này là 31.000 tỷ đồng. Khối lượng phát hành các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm 

cũng đã đạt khoảng trên 80% mục tiêu cả năm trong khi kỳ hạn 5 năm chỉ đạt 75%, mức thấp nhất trong 

số tất cả các kỳ hạn.

    Mặc dù đã có sự cải thiện trong tháng 10, nhưng tỷ lệ trúng thầu vẫn thấp hơn bình quân của mức 

9 tháng đầu năm là 77%. Nguyên nhân lý giải cho cho việc tỷ lệ trúng thầu đạt mức thấp trong những 

tháng gần đây đến chủ yếu từ 2 nguyên nhân. Thứ nhất, trong 6 tháng đầu năm, KBNN đã hoàn thành 

68.6% kế hoạch phát hành của năm, từ đó giảm giảm áp lực phát hành cho 2 quý còn lại của năm. Một 

nguyên nhân khác là do số dư tiền gửi của KBNN tại các ngân hàng thương mại hiện vẫn cao (ước tính 

khoảng 150 -  160 nghìn tỷ đồng), việc huy động lợi suất cao nhưng tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản 

chậm khiến KBNN đang chịu lỗ chi phí vốn.

     Trong năm 2017, tổng lượng TPCP đáo hạn là 98,500 tỷ đồng, lượng tiền lãi phải trả là 60,000 tỷ đồng. 

Từ tháng 9 đến tháng 11, KBNN không có đáo hạn TPCP, trong tháng 12 sẽ đáo hạn 8,070 tỷ đồng. Do 

đó, áp lực phát hành cuối năm cũng được giảm.

       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
 

30    



    Trong tháng 10, thị trường thứ cấp diễn biến khá trầm lắm khi giá trị giao dịch (GTGD) bình quân đạt 2,920 

tỷ đồng (số liệu đã được loại bỏ các giao dịch Repo Outright), giảm 17 % so với tháng 9 và thấp nhất trong 

5 tháng gần đây. 

    Diễn lợi suất TPCP chủ đạo là giảm ở tất cả các kỳ hạn, nổi bật nhất là các kỳ hạn ngắn từ 1 – 5 năm (giảm 

từ 5 – 16 bps). Lợi suất giảm mạnh chủ yếu vào giai đoạn đầu tháng khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua 

USD từ các ngân hàng thương mại (NHTM), ước tính NHNN đã mua hơn 1.3 tỷ USD trong giai đoạn này và 

bơm ra thị trường tương ứng 27,000 tỷ đồng, giúp duy trì niềm tin thanh khoản hệ thống vẫn sẽ ổn định 

trong tháng 10 và thậm chí cả tháng 11. Tuy nhiên, trong giai đoạn còn lại của tháng 10 không còn thông 

tin nào hỗ trợ cho đà giảm khiến lợi suất tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn.  Đến cuối tháng 10, lợi suất giao dịch 

được ghi nhận cho các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm tương ứng là 3.75%, 

4.05%, 4.30%, 4.60%, 4.86%, 5.46% và 5.92%.

    Ngoài ra còn thể kể đến những nhân tố hỗ trợ xu hướng giảm như nguồn cung ở thị trường sơ cấp trong 

tháng 10 giảm (6,910 tỷ đồng) khiến tổng lượng TPCP đang lưu hành không tăng đáng kể. Yếu tố lạm phát 

(lạm phát tháng 10 tăng 0.41% so với tháng trước) và tỷ giả được kiểm soát, ổn định. 

Mặc dù, đà giảm của lợi suất  đã kéo dài từ tháng 5 đến thời điểm hiện tại nhưng các nhân tố chủ chốt hỗ trợ 

xu hướng giảm dài hạn như việc nới lỏng chính sách tiền tệ được giảm áp lực khi kết quả tăng trưởng quý III 

đầy ấn tượng (7.41% so với cùng kỳ năm ngoái), và lượng tiền gửi của KBNN tại hệ thống NHTM có thể sẽ 

được giải ngân trong thời gian tới sẽ không hỗ trợ nhiều cho lợi suất trong 2 tháng cuối năm.

    Trong tháng 11, dự báo giá trị giao dịch vẫn sẽ ở mức trung bình thấp khi người mua vẫn mong muốn mức 

lợi suất cao hơn theo chu kỳ, trong khi việc giữ trạng thái người bán vẫn có thể kiếm lời từ việc kinh doanh 

Carry Trade khi mức lãi suất liên ngân hàng vẫn thấp. Mặt bằng lợi suất có thể tăng nhẹ khi các yếu tố chủ 

chốt bắt đầu có sự dịch chuyển như: tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu tăng tốc kể từ giữa tháng 10. Thanh 

khoản thị trường liên ngần hàng bớt dồi theo tính chu kỳ và mặt bằng lợi suất đang ở mức thấp nhất trong 

lịch sử khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Dự báo lợi suất TPCP kỳ hạn 5 năm vào cuối tháng 11 dao động 

trong khoảng 4.65 – 4.68% và vào cuối tháng 12 dao động trong khoảng 4.78 – 4.80%.
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Thanh khoản ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục dồi dào là nền tảng quan trọng 

giúp giữ ổn định tỷ giá

  Tháng 10 đánh dấu một sự chuyển biến mới về mặt chính sách điều hành của SBV. Cơ quan này đã có động thái thử 

nghiệm trong 3 phiên liên tục khi điều chỉnh giảm giá mua vào lần lượt 5 đồng mỗi ngày. Cách điều hành của NHNN đã cho 

thấy tính linh hoạt và bám sát với diễn biến thị trường hơn. Điều này một phần xuất phát từ sự tự tin có đủ các công cụ cần 

thiết để điều tiết thị trường và thanh khoản ngoại tệ dồi dào trên hệ thống ngân hàng. Cán cân thương mại của Việt Nam 

cũng đã đảo chiều một cách ngoạn mục do sự tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động xuất khẩu trong quý III khi thặng 

dư hơn 1,1 tỷ USD, Đến đầu tháng 11 trạng thái nắm giữ ngoại tệ của toàn hệ thống đã tăng vượt mức 1.3 tỷ USD và có thể 

bồi đắp thêm nhanh chóng khi các dòng kiều hối sẽ tăng tốc cuối năm cùng với đó là thời hạn cuối cho việc thực hiện thoái 

vốn khỏi một số doanh nghiệp Nhà nước như đã công bố. Điều này để chứng minh cho nhận định rằng mặc dù tỷ giá trên 

thị trường tự do đang có dấu hiệu tăng nhiệt nhưng sức ép là không quá lớn lên mặt bằng giá chung của toàn thị trường. Sự 

tự tin của NHNN hiện được bật đèn xanh từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng mọi giá phải giữ ổn định tỷ giá để hỗ trợ 

cho hoạt động xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. 

   Chúng tôi cho  rằng mục tiêu giờ đây của NHNN sẽ là phấn đấu giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ hoạt động kinh doanh 

những tháng cuối năm và cũng phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. NHNN có thể không cần sử dụng hết hoàn 

toàn room tăng trưởng tín dụng đã được Chính phủ cho phép trong năm nay nhưng vẫn có thể gia tăng thanh khoản tiền 

đồng cho toàn thị trường để có cơ địa giảm lãi suất cho vay thêm nữa. Bằng việc đẩy mạnh hoạt động mua bổ sung dự trữ 

ngoại hối có thể thêm từ 1 đến 2 tỷ USD nữa (để ít nhất đạt bằng với mức mua vào trong năm 2016) sẽ có thêm gần 50.000 

tỷ đồng bổ sung cho thanh khoản thị trường. Đây là một mũi tên trúng nhiều đích: vừa tăng dự trữ ngoại tệ quốc gia, giảm 

thiểu nguy cơ lạm phát tăng nhanh khi bơm tín dụng ồ ạt mà vẫn giúp gia tăng thanh khoản tiền đồng phục vụ nhu cầu các 

dịp lễ Tết sắp đến.  Tính đến cuối tháng 10 lượng ngoại tệ mua được trong năm nay của NHNN vào khoảng 5,3 tỷ USD so 

với mức hơn 8 tỷ USD của cả năm 2016. Hiện tại mức giá mua vào mà NHNN đang áp dụng là 22.710 và theo quan điểm của 

chúng tôi mức này có thể được chủ động điều chỉnh giảm về vùng 22.700 để phục vụ cho tiến trình này. 

     Nhưng áp lực có thể bắt đầu gia tăng vào tuần cuối tháng 11 khi có đến 90% khả năng FED sẽ tăng lãi suất nền kinh tế Mỹ 

lần thứ 3 trong năm nay cũng như chương trình cải cách thuế của Chính phủ Mỹ được thông qua trong tháng 12. Khả năng 

chỉ số USD Index có  thể vượt ngưỡng 100 điểm nhưng chừng nào nội lực của nền kinh tế còn vững mạnh thì tác động từ 

các yếu tố bên ngoài sẽ khó lòng phá vỡ được sự ổn định đó.

TỶ GIÁ VẪN SẼ ỔN ĐỊNH TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM
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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

34    


