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            “ Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect” 

                    Mark Twain

                         “Losing is a lot easier than winning – winning is a lot easier than losing right” 

              unknown source

            “Somehow I still invent the fear in me”                        

                LP – Suspicion
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  NỬA NĂM NHÌN LẠI...

     Trong suốt 6 tháng qua, chúng tôi đã luận bàn về đa số những vấn đề trọng đại của thế 

giới nhằm thông tin cho khách hàng ACB một góc nhìn toàn cảnh, nhất quán và có cảm 

nhận thực tiễn qua những diễn biến của thời cuộc. Thời điểm kết thúc nửa đầu năm là lúc 

nhìn nhận lại một lần nữa các vấn đề tồn tại nhằm tái xác lập nhận thức. Bên cạnh đó, việc 

cập nhật các sự kiện tiếp nối gần nhất nhằm thiết lập các mối liên kết định hình có thể có, 

hình thành nên bản đồ tư duy của riêng mỗi khách hàng và điều cuối cùng là hy vọng mọi 

người có được những lập trường, nhận định đúng đắn của mình trước tương lai bất định sắp 

tới.

     Trước tiên, cho tới thời điểm này, chúng tôi cho rằng mọi người đã thật sự có được những 

nhìn nhận thực tế về cái gọi là hay khái niệm về nguyên tắc “Reciprocal and Fair - Bình đẳng 

và công bằng” trong thương mại và đầu tư mà Tổng thống Trump đã liên tục đề cập trong 

những ngày tháng tranh cử và thực thi chiến lược khi thắng cử (xem bản tin tháng 1/2018 

- Phong khởi Sạ khởi). Đồng thời mọi người tham gia vào thị trường tài chính hoặc có liên 

quan tới thị trường tài chính thế giới thật sự đã trải nghiệm biến động của thị trường ngay 

trong những ngày tháng thăng trầm bất thường trong tháng 6. 
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    Có thể khẳng định rằng, những biểu hiện xung đột thương mại này chỉ mới bắt đầu vì sự 

trả đũa mang phần kềm chế của Trung Quốc đúng bằng với giá trị bị đánh thuế. Tuy nhiên 

cách hành xử đó chẳng khác nào việc châm dầu vào lửa khi nó nằm trong làn sóng đáp trả 

chính sách của Mỹ bởi liên minh mờ Châu Âu, Nga, Trung, Canada, ... Liệu Mỹ sẽ tiếp tục 

đơn phương khai chiến áp thuế tiếp tục? Tương lai sẽ trả lời nhưng theo tính cách của chính 

quyền mới tại Mỹ trong cuộc chơi thương lượng song phương này, Mỹ sẽ không dừng lại 

cho tới khi có một bên đầu hàng. ''Mãnh hổ nan địch quần hồ hay Man Thiên Quá Hải Mãnh 

Long Quá Giang''? Tương lai gần chúng ta sẽ có câu trả lời nhưng cũng chính yếu tố thời 

gian sẽ là liều thuốc độc vì phạm vi ảnh hưởng của cuộc chiến này sẽ không gói gọn bởi 

phản ứng nhất thời trên thị trường tài chính như trong tháng 6 vừa qua mà sẽ xâm thực dần 

dần vào thực địa nền kinh tế toàn cầu.   

     Theo nhận định của chúng tôi, thế giới hiện nay đang vận hành trong một trạng thái kỳ 

dị với hai tốc độ khác nhau. Một là gia tốc nhanh hơn với những biến chuyển về địa chính 

trị va chạm liên tục bởi bối cảnh kinh tế tài chính hậu khủng hoảng, đó là sự tập hợp nhanh 

chóng liên minh chủ nghĩa quốc gia mang màu sắc dân túy trong sự thoái trào của trào lưu 

siêu nới lỏng tiền tệ của các Ngân hàng Trung ương. Đồng thời thế giới lại đang ''gài số de'' 

bởi bóng ma chiến tranh thương mại thực thụ có thể diễn ra, mà điều này là khả dĩ bởi vì lợi 

thế thương thuyết đang nằm trong tay chính quyền mới của Mỹ (xem trò chơi tối thượng 

- Trump’s ultimate game). Hai nguy cơ này nếu tăng tốc sẽ quyết định nên viễn ảnh u ám 

kinh tế thế giới trong nửa cuối năm và chu kỳ kinh tế 2018 - 2022. 
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     Thêm vào đó, vấn đề Châu Âu vẫn tiềm ẩn khủng hoảng hệ thống (xem Bản tin tháng 

5/2018 - La La Land), hiện tại hệ thống Target 2 đang tiếp tục mở rộng theo chiều hướng 

mất cân đối, đang ghi nhận số liệu kỷ lục gần 1,000 tỷ EUR số dư ghi có của Bundesbank 

trong khi 1 mình Italy chiếm gần 500 tỷ ghi nợ. Đây là một trong những số liệu, dấu chỉ đáng 

lưu ý nhất, diễn tả hoàn cảnh một châu Âu bất cân xứng, đầy mâu thuẫn và không thể giải 

quyết sớm nhưng thời gian thì không còn nhiều khi ECB đã vận dụng gần như tối đa quyền 

hiến định của mình để hỗ trợ trong suốt 10 năm qua.
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     Tiếp theo là tình trạng căng thẳng ASIADOLLAR: Tình trạng căng thẳng của đồng USD 

châu Á tiếp tục trở thành vấn đề lớn khi nền Kinh tế Trung Quốc buộc phải phản ứng đối 

phó và tạo ra vòng xoáy phản ứng dây chuyền sâu rộng hơn, tạo hiệu ứng tâm lý trên bình 

diện rộng (xem Bản tin tháng 4/2018 - The Big Short). Hiệu ứng toàn cầu là hiệu ứng thanh 

khoản ngày càng hạn hẹp của Eurodollar bởi sự thay đổi luật lệ thị trường tiền tệ Mỹ, luật 

GSEs, luật lệ FDIC, sự thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu BASEL III, thuế, đầu tư…, nhưng tình 

trạng căng thẳng này sẽ ngày càng trầm trọng hơn ở khu vực Châu Á, nơi đã hưởng lợi 

nhiều nhất trong chu kỳ nới lỏng tiền tệ toàn cầu nhưng cũng là nơi gia tăng tích tụ tài sản, 

đầu tư bằng dòng vốn đi vay USD rất lớn. Một lần nữa yếu tố thời gian lại là biến số chính yếu 

khi mà chu kỳ trả nợ của khu vực này rơi vào những năm 2018 - 2022.

     Việc phản ứng can thiệp của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC là buộc phải 

tranh thủ điều tiết các biến số vĩ mô nội tại của họ như cắt giảm RRR, giảm số dư MLF, điều 

chỉnh CNY,.. nhằm phù hợp với bối cảnh mới nhưng chính các động thái đó đã gây tâm lý sợ 

hãi và bi quan đồng thời kích hoạt hàng loạt các chuỗi domino khác. 
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     Tất cả các hiệu ứng này sẽ tiếp tục nằm trong vòng xoáy của diễn biến chính sách tiền tệ của 

FED trong hiện tại. Việc hy vọng FED sẽ thay đổi sớm chính sách của mình khi thấy thị trường mới 

nổi phản ứng tiêu cực là một suy nghĩ cực kỳ phiêu lưu tại thời điểm này. ''3 5 30 13 & 50'' sẽ lý giải 

một phần cho câu trả lời này.

     

   

     Theo đó, việc điều chỉnh tỷ giá CNY bởi thực tế USD mạnh, chênh lệch lãi suất thu hẹp 

nhanh chóng sẽ còn tiếp tục (xem hình bên dưới). Vấn đề chính yếu là làm sao PBOC quản 

trị kỳ vọng thị trường khi thực thi các chính sách điều chỉnh trong bối cảnh nền kinh tế thực 

đang chậm lại dần và phải đối phó cuộc chiến thương mại. Liệu họ có đủ thời gian xoay 

chuyển tình hình và tìm được điểm mấu chốt để chiến thắng cuộc chiến thương mại với 

Mỹ ?
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     Tốc độ suy giảm Bảng cân đối tài sản của FED:

Đường cong lãi suất thị trường tài chính Mỹ



5 là điểm cơ bản mà lãi suất IOER được FED điều chỉnh giảm 5 điểm so với biên trần trên 2%

9   

3  là điểm cơ bản cách biệt với IOER mà lãi suất EFF đang giao dịch trên thị trường FFM

30 là điểm cơ bản sai biệt của lợi suất 10 năm so với 2 năm của MỸ



10   

13 là điểm cơ bản sai biệt của lợi suất 30 năm so với 10 năm của Mỹ  

50 là tốc độ suy giảm bảng tổng kết tài sản FED thực hiện trong tháng 9 tới: 50 tỷ USD/tháng 

    Rõ ràng hiện trạng đáng quan tâm nhất của thị trường tài chính toàn cầu và cả bản thân 

FED là tại sao đường cong lợi suất trái phiếu thị trường Mỹ đang trở nên dần phẳng hơn và 

xác suất đảo cực là rất lớn và đang dần hiện rõ nếu như tình trạng dị biệt này tiếp tục kéo 

dài. Vấn đề thứ hai là liệu FED có để cho tình trạng này xảy ra hay không hay nói cách khác 

FED sẽ làm gì nhằm ngăn chặn nguy cơ này? Dừng tăng lãi suất? kéo giãn thời gian tăng? 

Thực hiện chiến lược bẻ đường cong lợi suất (Operation Twist) một lần nữa? Tất cả đều 

là câu hỏi vô cùng khó khi mà thị trường cố gắng thấu hiểu FED và còn FED cố gắng nắm 

bắt biến động hiện trạng kinh tế Mỹ trong bối cảnh mới có quá nhiều những điều bất lường 

nhằm thực hiện mục tiêu hiến định của mình .



 Cập nhật thị trường 
Lợi suất 10Y đang giao dịch xung quanh mức thấp 2.84% 

Lợi suất 2Y đang giao dịch xung quanh mức cao 2.55% 

Lợi suất 30Y đang giao dịch xung quanh mức thấp 2.96% 

Đường cong lợi suất đang trở nên gần như nằm ngang và xác suất đảo ngược là có thể xảy 

ra nếu điều kiện thuận lợi

LIBOR đang nằm tại mức 2.10%

SOFR đang nằm tại mức 1.93%

IOER được thiết lập bởi nhà điều hành tại 1.95%

EFF đang giao dịch tại mức 1.92%, tiệm cận biên trên 1.75 - 2%

Lạm phát lõi chạm 2%, với lạm phát chung tăng 2.6%, thị trường đang điều nghiên định 

nghĩa “lạm phát cân xứng – symmetric inflation“ của FED trong tình hình mới

Thị trường lao động đạt mức thấp kỷ lục 4.3% tiếp tục, liệu xu hướng này tiếp tục bền bỉ đầy 

tự tin hay là đỉnh điểm của chu kỳ? Số liệu việc làm trung bình quý nằm khoảng 211k, với chi 

tiết như sau: 

     • Q1 2017 177k 

     • Q2 2017 190k

     • Q3 2017 142k

     • Q4 2017 221k

     • Q1 2018 218k

     • Q2 2018 211k

Trong đó:

SOFR : Secured overnight financing rate

IOER  : Interest on excess reserve

EFF  : Effective FED fund rate

FFM  : Fed fund market 

GSE  : Government sponsored enterprise

MLF  : Medium lending facility

RRR  : Reserve required rate

RRP  : Reverve repo rate 11   
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Vấn đề gặp phải: đường cong lợi suất trở nên phẳng 
    - Thứ nhất, với hiện trạng nền kinh tế, FED đã đạt được cả hai mục tiêu cơ bản 

được hiến định. Với những nguy cơ mới trong tương lai, mô hình chỉ ra nền kinh tế 

Mỹ có thể rơi vào  một trong hai tình trạng “Growth & inflation” hay “Stagflation”

 

      

    - Thứ hai, FED đang phải cố gắng tròn vai trong việc thực hiện một mục tiêu bao 

quát hơn, đó là “ổn định tài chính - financial stability”. Rõ ràng đây là thách thức 

rất lớn bởi khái niệm này rất rộng và bao gồm cả tình hình nội tại lẫn bên ngoài 

và FED ''đang đi trên dây'' trong việc phải cân bằng giữa thách thức ổn định tài 

chính nhưng không được làm xóa nhòa những thành quả kinh tế do chính sách 

''Trumpnomics'' mang lại. Giờ đây, ý nghĩa của khái niệm “Symmetric inflation“ 

càng nổi bật hơn bao giờ. Thêm vào đó, sự đi ngang của đường cong lợi suất bởi 

nhiều nguyên nhân cơ bản đang khiến cho không gian xoay trở của FED trở nên 

hạn hẹp, đòi hỏi có những chính sách điều chỉnh tùy nghi.
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Vấn đề gặp phải: đường cong lợi suất trở nên phẳng 
Điều chỉnh lãi suất ngắn hạn

     Trong tháng 6, FED đã điều chỉnh tăng biên độ lãi suất FED Fund 1.75% - 

2.00%, nhưng hạ lãi suất IOER 5 điểm cơ bản, xuống còn 1.95%. Như đã đề cập 

trong cuộc họp tháng 5, việc điều chỉnh này là cần thiết nhằm mục tiêu đảm 

bảo EFF nằm trong biên độ kiểm soát, giảm bớt trạng thái đầu cơ không rủi ro 

chênh lệch lãi suất EFF - IOER, tạo chỉ báo cho thị trường việc FED nghiêm túc 

trong vấn đề rút thanh khoản. Ngoài ra, như đã được biết, việc trả lãi suất trên 

dự trữ bắt buộc là công cụ chủ yếu trong giai đoạn đặc biệt hậu nới lỏng nhằm 

kiểm soát lãi suất EFF nằm trong biên độ mục tiêu của FED, nơi đó, IOER đóng 

vai trò là trần lãi suất và RRP là lãi suất sàn của thị trường FFM nơi FED đóng vai 

trò người cung ứng vốn cuối cùng. Vì những thay đổi quy định về hoạt động của 

GSE, FDIC và Basel III đã hạn chế khả năng đầu cơ chênh lệch giữa EFF và IOER 

của các định chế tài chính trong nước Mỹ nhưng không đối với định chế nước 

ngoài, cho nên khi lãi suất ngắn hạn Mỹ tiếp tục gia tăng, nhu cầu USD ngày càng 

tăng vì lợi thế “carry trade trong thị trường FFM”. 
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Vấn đề gặp phải: đường cong lợi suất trở nên phẳng 
FED tiếp tục gia tăng tốc độ thu hẹp Bảng cân đối kế toán với tốc độ tối đa 50 tỷ 
USD/tháng.
Thanh khoản USD bắt đầu không còn dư thừa như trước bởi động thái của FED 
và Bộ Ngân khố Mỹ gia tăng tốc độ phát hành trái phiếu nhằm bù đắp thâm hụt 
bội chi nên yếu tố thanh khoản đang gây áp lực gia tăng lãi suất ngắn hạn. Do đó 
việc giảm IOER nhằm giảm áp lực cho EFF là phù hợp.
Điều này cũng giúp giảm áp lực thanh khoản Eurodollars phần nào suy giảm 
trong tháng 5 và tháng 6 khi mà TED spread giảm từ mức cao trên 0.6 xuống 
mức hiện tại 0.4

      Trong điều kiện thanh khoản suy giảm, việc điều hành lãi suất của FED do sức 
mạnh nội tại kinh tế Mỹ đòi hỏi phải kiểm soát lạm phát sẽ là đẩy phần còn lại của 
thế giới gặp khó thêm. 
     Hệ quả tiếp theo đó, vì luồng tiền đầu tư ồ ạt trở về Mỹ đã tiếp tục khiến đồng 
USD tiếp tục mạnh dần lên và vì nhu cầu USD cao cũng khiến lợi suất đầu tư trái 
phiếu Mỹ tiếp tục đi xuống và đường cong lãi suất đi ngang. Đây chính là thời cuộc 
của một ''siêu USD'' nhưng lại đẩy FED vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lãi suất cho 
vay chủ đạo của nền kinh tế (Prime rate) không thể tăng (xem hình), đây là mức 
lợi suất thường định hướng theo 30Y, tức nếu đường cong lợi suất Mỹ tiếp tục 
xu hướng này, FED sẽ không thể dùng ảnh hưởng của lãi suất ngắn hạn để điều 
khiển lãi suất ngoại biên, tức không thể định hướng nền kinh tế giảm tốc. 
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    Cuối cùng, Bộ tài chính Mỹ đang gia tăng phát hành trái phiếu nhằm phục vụ chi tiêu của 

chương trình kích thích kinh tế tài khóa, bù đắp bội chi sẽ tiếp tục hút thanh khoản USD 

mạnh mẽ. Trong điều kiện mới, với dòng tiền lợi nhuận chuyển về nước và nhu cầu đầu tư 

nội địa gia tăng, thì thâm hụt ngân sách không là điều đáng lo trong ngắn hạn mà còn là yếu 

tố thuận lợi để tiếp thêm sức mạnh đồng USD trong ngắn hạn. (Xem hình dưới)
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Vài điểm đúc kết 

Chính sách kinh tế đầu tư – thương mại của Tổng thống Trump là một trò 

chơi chiến lược lớn (Trump's Ultimate game):

 •  Đầu tiên tạo môi trường đầu tư kinh doanh mới ở Mỹ cạnh tranh hơn, 

tiềm năng, hấp dẫn hơn như giảm thuế, cải cách thủ tục...

 • Tăng khả năng hấp thụ đầu tư và giao thương hàng hóa dịch vụ Mỹ 

bằng cách kích thích tài khóa bên trong, trừng phạt thuế làm cho nơi đầu tư 

khác trở nên đắt đỏ hơn, kém hấp dẫn hơn.

 •  Một nền kinh tế tiếp tục mạnh, thị trường tài chính ổn định, lòng dân 

quy về một mối hơn các nước khác, một chính quyền tự tin chính là thành 

quả và góp phần thúc đẩy tỷ lệ đánh giá cử tri ngày càng cao, có lợi cho Tổng 

thống trong cuộc đua giữa nhiệm kỳ và kỳ kế tiếp. 

 •  Do đó thành công nối tiếp thành công, việc gia tăng áp lực thương 

mại sẽ được tiếp tục vì bản thân cuộc chơi này có lợi hơn là hại đối với Tổng 

thống Trump. 

 •  Nhưng điều bất lợi duy nhất có thể tạo ra là một nền kinh tế quá nóng, 

và nếu điều này là sự thật, thì FED lại có thể bị ràng buộc thực thi trong chính 

sách điều hành lãi suất của mình. Đây là điểm mâu thuẫn, nếu tăng quá 

nhanh sẽ gây phương hại đến chiến lược, nhưng nếu không tăng đủ sẽ gây 

phương hại đến sự ổn định tài chính quốc gia và ngay cả trong trường hợp 

tăng nhanh lãi suất trong ngắn hạn cũng khó có thể tác động đến lãi suất 

cho vay doanh nghiệp vì đường cong lợi suất đi ngang. 

      Trong tình hình đó, USD tiếp tục mạnh lên là hệ quả của cuộc chơi cho 

đến khi Tổng thống Trump ''tweet'' về điều này hoặc về cách điều hành của 

FED.



        
ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THÁNG 06

Bức tranh thể hiện phân bố chính sách tiền tệ mà 22 NHTƯ lớn trên thế giới 

đang áp dụng ảnh hưởng đến 90% hoạt động kinh tế toàn cầu
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ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THÁNG 06
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FED: - Tăng lãi suất cơ bản của nền kinh tế Mỹ thêm 25 điểm phần trăm lên 

mức 1.75 - 2% trong khi phát tín hiệu cho thấy sẽ có thêm hai lần tăng lãi 

suất nữa trong năm nay. 

- Hạ lãi suất IOER xuống 5 điểm cơ bản - 1.95%

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 hằng tháng vào tháng 12 

năm nay trong khi giữ nguyên chính sách lãi suất âm ít nhất đến mùa hè năm 

2019.

BOJ: Không điều chỉnh chính sách lãi suất trong tháng 6. 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%.



     FED đã điều chỉnh tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay trong cuộc họp chính sách vào 

tháng 6 vừa qua tuy nhiên những căng thẳng thương mại mới là vấn đề được cơ quan này 

dành sự quan tâm thể hiện trong Biên bản họp vừa được công bố. Tăng trưởng kinh tế Mỹ 

vẫn được nhìn nhận một cách tích cực dưới quan điểm của FED khi lạm phát đã đạt mức 

mục tiêu trong khi tỷ lệ thất nghiệp hiện cũng đã ở dưới mức kỳ vọng của FED. Sau những 

khởi động chậm chạp trong quý đầu năm 2018, thị trường đang dành sự kỳ vọng rất lớn đối 

với một kết quả khả quan trong tăng trưởng GDP quý II cùng với sự hồi phục của chi tiêu 

tiêu dùng. Phát biểu sau phiên họp tháng 6, Chủ tịch FED cho biết cơ quan này sẽ vẫn tiếp 

tục theo đuổi kế hoạch tăng dần lãi suất ít nhất là đến năm 2019 hoặc cho đến khi sức khỏe 

nền kinh tế Mỹ xuất hiện những dấu hiệu xấu đi mà cơ quan này có thể quan sát được. Một 

điểm đáng chú ý là việc chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 và 10 năm của Mỹ hiện đã 

giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2007 và tình trạng đường cong lãi suất đang trở 

nên phẳng hơn.

      Tuy nhiên, vòng xoáy căng thẳng thương mại mới là điều mà các doanh nghiệp tại Mỹ và 

chính bản thân của FED đang thật sự quan tâm trong cuộc họp vào tháng 6 vừa qua. Hoạt 

động sản xuất và đầu tư đang có nhiều dấu hiệu thu hẹp lại trong nội bộ nền kinh tế Mỹ do 

sự không chắc chắn của môi trường đầu tư  và các chính sách đánh thuế sẽ ảnh hưởng lên 

thu nhập trong tương lai. Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều đang từng bước lún sâu vào các 

biện pháp trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu của nhau sau khi lệnh đánh thuế trị giá 34 tỷ 

USD được áp dụng vào ngày thứ Sáu vừa qua. Tổng thống Trump cho biết tổng quy mô gói 

đánh thuế của Chính phủ Mỹ dự kiến áp dụng đối với hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc có 

thể đạt mức 500 tỷ USD và đương nhiên Bắc Kinh sẽ không thể khoanh tay dễ dàng chấp 

nhận điều này. 
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Căng thẳng thương mại mới là vấn đề được FED quan 
tâm vào lúc này



     Trái ngược với động thái điều chỉnh tăng lãi suất đến từ FED và công bố lộ trình chấm 

dứt chương trình mua trái phiếu từ ECB, NHTƯ Nhật Bản BOJ vẫn quyết định giữ nguyên 

chính sách kích thích tiền tệ của mình đồng thời điều chỉnh giảm dự báo lạm phát vốn đã 

được đưa ra vào tháng Giêng năm nay. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản có thể chỉ nằm trong 

khoảng từ 0.5 - 1% trong năm nay so với mức trên 1% trước đó. Cũng giống như châu Âu, 

Nhật Bản vẫn đang phải đối phó với những điểm yếu kinh tế cố hữu. Vì vậy vấn đề của nước 

này không phải là sử dụng chính sách tiền tệ như thế nào mà phải lựa chọn cơ cấu kinh tế 

và chiến lược tăng trưởng sao cho phù hợp. 

      Thống đốc Kuroda đã bước vào năm thứ Sáu điều hành nền kinh tế Nhật với chính sách 

nới lỏng mạnh tay và hiện tại không có nhiều lời kiêu gọi phải có thêm những sự kích thích 

hơn nữa khi BOJ đang ngày càng tiến đến gần giới hạn của chính sách tiền tệ. Nhiều dự báo 

đã cho rằng BOJ có thể phải quay trở lại xem xét lộ trình thoát khỏi các chính sách hiện 

tại của mình vào cuối năm 2019. Sẽ có nhiều quan điểm của BOJ được thị trường chờ đợi 

trong cuộc họp vào cuối tháng 7 khi có báo cáo lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong nửa 

đầu năm 2018. Mặc dù sự suy yếu nhiều khả năng sẽ xảy ra nhưng BOJ vẫn kỳ vọng vào khả 

năng lạm phát sẽ đạt mức 2% trong trung và dài hạn mặc dù họ không còn bất cứ công cụ 

mới nào trong tay sau 5 năm kích thích chính sách tiền tệ liên tục. Dự kiến giá trị tài sản mà 

BOJ nắm giữ ghi nhận trên bảng cân đối kế toán sẽ vượt qua sản lượng kinh tế hằng năm 

của Nhật Bản trong vài tháng tới. 

BOJ - NHTƯ lớn duy nhất vẫn kiên định với chính sách 
tiền tệ nới lỏng.
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     Phiên họp tháng 6 của NHTƯ châu Âu đã kết thúc với những cam kết chấm dứt chương 

trình mua trái phiếu hàng tháng vào cuối năm nay nhưng lãi suất điều hành sẽ chưa thể 

tăng trước mùa hè năm sau. Như vậy ECB vẫn đang khá đắn đo trong việc có nên chấm 

dứt một trong những chính sách gây tranh cãi nhất từ trước đến nay vốn được sử dụng để 

đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế trước đây 

là lãi suất âm do lo ngại sự hồi phục còn khá yếu 

của nền kinh tế. Chủ tịch Draghi vẫn đang bảo 

vệ cho việc duy trì chính sách này mặc dù có thể 

gây tổn thất cho người gửi tiết kiệm và hệ thống 

Ngân hàng nhưng ông cho rằng người gửi tiết 

kiệm có thể đầu tư vào các tài sản sinh lợi khác 

trong khi chính sách này không khiến lợi nhuận 

của các Ngân hàng và công ty Bảo hiểm bị ảnh 

hưởng nhiều. Tuyên bố này của ECB diễn ra một 

ngày sau khi FED điều chỉnh tăng lãi suất lần thứ 

2 trong năm nay và báo hiệu sẽ có thêm 2 lần 

tăng nữa trong nửa cuối năm 2018.       

ECB - Lần tăng lãi suất đầu tiên sẽ chỉ đến từ mùa hè 
năm sau
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    ECB đã hạ dự báo tăng trưởng trong liên minh chỉ còn 2.1% trong phiên họp tháng 6 so với 

mức 2.4% đưa ra trước đó trong khi tăng dự báo lạm phát lên mức 1.7% không cách xa so 

với mức mục tiêu 2%. Mặc dù vậy Chủ tịch Draghi vẫn chưa tin tưởng vào sự bền vững của 

tăng trưởng đặc biệt là trước những áp lực của cuộc chiến thương mại toàn cầu đang gần 

kề và những bất ổn chính trị tại Đức và Ý. Nếu những tín hiệu xấu xuất hiện, khả năng ECB 

sẽ buộc phải quay trở lại con đường nới lỏng tiền tệ như hiện nay. Như vậy khoảng cách về 

mặt chính sách giữa ECB và FED sẽ còn nới rộng ra hơn nữa trong thời gian tới. 

     Hiện tại Bảng cân đối tài sản khu vực châu Âu đã tăng gấp đôi so với thời điểm năm 2014 

lên 4,6 nghìn tỷ EUR tương đương với 43% sản lượng kinh tế hằng năm của khu vực này 

trong khi FED chỉ đang nắm giữ khoảng 22% lượng tài sản của nền kinh tế Mỹ. Trong tuyên 

bố của mình, ECB dự kiến sẽ giảm khối lượng mua trái phiếu xuống còn 30 tỷ EUR (35.3 tỷ 

USD) cho đến tháng 9 và 15 tỷ EUR từ tháng 10 - 12 trước khi kết thúc hoàn toàn theo lộ 

trình.          CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
                                             THÁNG 06/2018 



         CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
                                             THÁNG 06/2018 
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    Mặc dù bức tranh kinh tế Việt Nam đạt nhiều kết quả khả quan trong 6 

tháng đầu năm tuy nhiên chúng tôi vẫn lo ngại cho nửa cuối năm 2018. Điều 

này xuất phát từ nhiều nguyên nhân:

-  Công nghiệp chế biến chế tạo vốn là động lực chính cho tăng trưởng nửa 

đầu năm nay có thể không duy trì được đà tăng trưởng trong thời gian còn lại 

của năm 2018. Trong khi đó, diễn biến những tháng cuối năm điều kiện thời 

tiết nhiều mưa bão không thuận lợi cho hoạt động khai thác dầu khí và than 

đá. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học 6 tháng 

cuối năm dự kiến tăng chậm hơn nhiều so với 6 tháng đầu năm do kế hoạch 

sản xuất và xuất khẩu không thuận lợi của công ty Samsung.

 - Tăng trưởng kinh tế cao nhưng do đặt trong mối tương quan với nửa đầu 

năm 2017 khi nền kinh tế khởi động khá chậm chạp khiến con số nêu trên chỉ 

có ý nghĩa tương đối. Đặc biệt là tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm 

dần dưới áp lực từ những yếu tố bất lợi đến từ thị trường bên ngoài. Cụ thể 

tăng trưởng GDP từ 7,45% của quý I đã giảm xuống còn 6,79% của quý II và 

7,08% của 6 tháng. Tuy vẫn ở mức khá cao nhưng để đạt được mục tiêu kịch 

bản tăng trưởng đề ra 6,7% thì cần có sự nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ hơn 

nữa, cố gắng đạt khoảng 6,53% vào quý III và 6,36% vào quý IV.

- Lạm phát đang tăng nhanh trở lại do chi phí năng lượng, y tế, thịt heo... 

đẩy đã khiến khả năng kiểm soát mặt bằng giá cả năm ở mức 4% gặp nhiều 

thách thức. Điều này có thể làm xói mòn lớn những tác động tích cực của 

tăng trưởng kinh tế. Liên tiếp hai tháng 5 và 6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có sự 

tăng mạnh so với tháng trước đó, tháng 5 là 0,55%, tháng 6 là 0,61%. Trong 

khi đó sức ép lạm phát sẽ còn gia tăng nhanh hơn trong thời điểm năm học 

mới bắt đầu và giai đoạn cuối năm.

    

Con tàu kinh tế cả nước đạt tốc độ cao nhưng rủi ro ngày càng gia 
tăng trước áp lực từ các diễn biến tiêu cực trên phạm vi toàn cầu 
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   - Hoạt động thương mại sẽ là yếu tố chịu nhiều rủi ro nhất trong nửa cuối 

năm 2018. Thặng dư thương mại trong nửa đầu năm nay đạt mức gần 2,9 tỷ 

USD - một con số rất khả quan trong nhiều năm trở lại đây tuy nhiên việc thế 

giới đứng trước sức ép của một cuộc chiến thương mại toàn cầu và các quốc 

gia tăng cường các biện pháp bảo hộ đối với thị trường nội địa thì việc xuất 

khẩu giữ vững được tốc tăng trưởng gần 16% như đầu năm nay  đã là một bài 

toán khó. Cán cân thương mại lại đang có chiều hướng nhập siêu trở lại đặc 

biệt là nhập siêu gia tăng tại các nước mà Việt Nam ký kết FTA. Một áp lực 

khác đáng lưu ý là hàng hóa từ Trung Quốc đang gặp khó khi vào thị trường 

Mỹ có thể quay trở lại các thị trường tại Đông Nam Á trong đó có Việt Nam 

gây sức ép lên hoạt động sản xuất trong nước. 

-  Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện 6 tháng tuy tăng 9,4% so với 

cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 tăng 6,1%) nhưng mới đạt 36% kế 

hoạch năm, thấp hơn cùng kỳ một số năm (6 tháng năm 2015 đạt 43,7% kế 

hoạch năm; 6 tháng năm 2016 đạt 38,9%; 6 tháng năm 2017 đạt 36,9%).

- Tăng trưởng kinh tế và giá cả hàng hóa toàn cầu sẽ suy yếu trong nửa cuối 

năm 2018 do sức ép từ đà tăng của đồng USD trên phạm vi thể giới cũng 

như khả năng cuộc chiến thương mại sẽ lan rộng và không có lối thoát cho 

tất cả các bên.

    Những yếu tố trên khiến chúng tôi cho rằng tăng trưởng kinh tế có thể diễn 

ra với tốc độ chậm hơn trong hai quý cuối năm và trái ngược với kịch bản đã 

diễn ra trong năm 2017. Những tác động tiêu cực như đã đề cập ở trên có 

thể sớm xuất hiện trong quý III tới đây và điều này sẽ đặt ra nhiều thử thách 

đối với khả năng điều hành của Chính phủ. 
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Nguồn: Vietdata
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* Mức độ tác động lên lạm phát còn phụ thuộc vào tỷ trọng của nhóm mặt hàng trong tổng thể nền kinh tế
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    Tháng 6 đầy sóng gió đối với thị trường ngoại hối đã ở sau lưng. Thị trường đã chứng kiến những 

cơn sóng tăng vượt ngoài dự báo khi lần lượt những mức cao kỷ lục từ trước đến nay được chinh 

phục một cách dễ dàng. Mở cửa giao dịch trong ngày đầu tháng ở mức 22.800 - 22.803 tỷ giá có 

thời điểm đã thiết lập mức cao kỷ lục từ trước đến nay là 23.078 trước khi điều chỉnh giảm trở lại và 

ổn định trên mức 23.000 sau động thái can thiệp của NHNN. Tâm lý giao dịch của thị trường chịu 

nhiều ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách của NHTƯ Trung Quốc trong môi trường USD Index 

trên đà hồi phục trở lại sau khi FED tăng lãi suất lần thứ 2 trong năm nay. Bên cạnh đó là sức nóng 

đến từ tỷ giá trên thị trường tự do không có dấu hiệu hạ nhiệt và sự thiếu hụt nguồn cung ngoại tệ 

trên thị trường là chất xúc tác cho đợt tăng vừa qua. 

      

     Trong thời điểm thị trường đang say sóng tăng giá bởi sự dẫn dắt của các yếu tố ngoại vi thì 

NHNN đã ra tay kịp lúc bằng cách can thiệp bán USD tại giá 23.050 và đưa ra thông điệp đầy tự tin 

từ nhà điều hành về khả năng dự trữ ngoại hối dồi dào của Việt Nam và lòng tin của chính họ. Động 

thái này đã giúp ổn định thị trường trở lại mặc dù các nhân tố hỗ trợ đà tăng của tỷ giá vẫn còn đó.  

Dự kiến với sự ổn định vĩ mô đã được tích lũy từ vài năm trở lại đây do năng lực điều hành của Chính 

phủ và NHNN, thị trường ngoại hối Việt Nam có thể ổn định một cách bền bĩ trước các đợt sóng 

sắp tới.  Tuy nhiên điều đáng lo ngại nhất vẫn là động thái của NHTƯ Trung Quốc.

      

NHỮNG DỰ BÁO DÀNH CHO THÁNG 07
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Sự điều chỉnh mang tính tùy nghi của NHTƯ Trung Quốc mới là vấn đề thực sự của tỷ giá trong nước



     Khả năng FED tăng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay là rất có thể xảy ra với 77% cho lần 

tăng vào tháng 9 và 40% cho lần tăng tiếp theo vào tháng 12. Điều này đang tăng nhanh sức ép 

thanh khoản USD bên ngoài nước Mỹ và mặc dù VND chỉ giảm giá khoảng 1% từ đầu năm đến nay 

nhưng nếu nhìn sang các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, chúng ta có thể dễ dàng 

thấy được tình trạng mất giá trầm trọng của đồng nội tệ những nước này. Các dòng vốn vẫn đang 

dần thoái lui khỏi các thị trường mới nổi và Việt Nam có thể cũng không phải là ngoại lệ.

       Dữ liệu được Bloomberg ghi nhận 

trong tuần kết thúc vào ngày 6/7 vừa 

qua cho thấy  dòng tiền tiếp tục tháo 

chạy khỏi các thị trường mới nổi tuần 

thứ 7 liên tiếp bao gồm cả thị trường 

cổ phiếu và trái phiếu. 

    

    

Dòng vốn thoái lui mạnh mẽ tại các thị trường bên ngoài Mỹ  
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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
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