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 PHONG KHỞI SẠ KHỞI
    Dư âm của tiếng vọng từ Hội nghị kinh tế thượng đỉnh Davos đã được khuếch đại bởi thông điệp liên 

bang của Tổng thống Trump. Ông đã cương quyết một đường lối “nước Mỹ trên hết” và thông điệp cứng 

rắn về một nước Mỹ mới bằng việc định hình lại cuộc chơi giao thương dựa trên 3 nguyên tắc chủ đạo “tự 

do, công bằng và cùng có lợi”.  Mỹ luôn tôn trọng lợi ích cốt lõi của các quốc gia khác nhưng luôn đặt lợi 

ích của Mỹ lên trên bàn cân thương thuyết, xác định rõ các đối thủ thách thức lợi ích của Mỹ. Chúng tôi có 

thể khẳng định cuộc chơi thương mại toàn cầu đã thay đổi dù muốn chấp nhận một cách trực diện hay 

không? Thông điệp đã rõ ràng, người Mỹ không thể chơi một cuộc chơi bất công đã tồn tại hơn 20 năm 

được nữa.

     Trận đấu Hoa - Mỹ là không thể tránh khỏi. Đây đích xác là một trận chiến trường kỳ, khởi sự từ tháng 

1/2018, sau khi Mỹ chỉ có gần một năm chuẩn bị. Dấu ấn đầu tiên của cuộc chiến toàn phương vị, đa diện 

được khởi xướng từ chiến trận thương mại. Sau thời Tổng thống Reagan khởi trận, đấu với Nhật Bản và 

kết thúc là thỏa ước Plaza Accord (1987). Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm các đối tác Mỹ đã hưởng 

tối huệ quốc xưa kia phải đứng trước một lập trường cứng rắn và nước Mỹ phải giáp trận với Trung Quốc 

- một đối thủ đặc biệt có sức mạnh kinh tế tiềm tàng và đáng ngại, cả về quy mô kinh tế, năng lực công 

nghiệp, đầu tư công nghệ, tham vọng hoàn cầu và giấc mơ vĩ đại. Các thay đổi căn cơ về chính sách năng 

lượng, cải cách thuế và hành chính, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển năng lực quân sự, kho vũ 

khí hạt nhân chiến lược đã bắt đầu có sự thay đổi và tác động mạnh mẽ bên trong nền kinh tế Mỹ và sức 

công phá của chúng sẽ vô cùng lớn nếu kết hợp với một cuộc chiến thương mại quy mô lớn trên bình 

diện toàn cầu. Nếu điều đó xảy ra sẽ dẫn đến một sự đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu đầu tư 

toàn cầu, đảo ngược xu hướng phân công lao động và phá tan chuỗi giá trị đang định hình thương mại 

quốc tế trong hơn 2 thập kỷ qua.

    Cuộc chiến thương mại đang đến gần nhưng dường như thị trường vẫn đang mải mê trên chiến thắng 

của sự đồng bộ trong nhịp tăng trưởng toàn cầu. Sự hưng phấn của thị trường chứng khoán làm cho tâm 

lý mọi người trở nên vô cùng chủ quan hoặc chưa có sự chuẩn bị tương xứng bởi hương vị men say chiến 

thắng. Dư chấn của cuộc chiến giữa những người khổng lồ có thể lan rộng ra các khu vực ngoại biên với 

cường độ bất biến, tùy thuộc vào vị trí, độ thâm nhập sâu rộng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn 

cầu. Cuộc chiến này sẽ có thể đặt toàn bộ cấu trúc thương mại thế giới trước rủi ro hỗn loạn khi chính 

Tổng thống Trump đã chỉ trích Mỹ đã sai lầm khi cho Trung Quốc tham gia vào WTO khi nước này chưa 

sẵn sàng cho một nền kinh tế thị trường.
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 Luật chơi thay đổi vì trò chơi cũ đã vi phạm các nguyên tắc bảo tồn năng lượng chính nó:

 1: Tất cả các bên đều muốn tham gia chơi trò chơi

 2: Người khác để cho chúng ta chơi trò chơi của chúng ta

 3: Các bên đều có thể chơi chung xuyên suốt một thời gian dài mà không suy đổi

 4: Các bên phải chơi trò chơi mà thế giới bên ngoài không thể gây nguy hại cho các bên

 

    Đã trải qua thời gian hơn 2 thập kỷ chờ đợi Trung Quốc thay đổi, đến bây giờ nước Mỹ đã chính thức quyết định 

thay đổi. Ngày 12/01/18, Mỹ không công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường trên sân chơi WTO. Đây là 

tiền đề cho trận đánh Hoa - Mỹ, bắt đầu từ năm nay.

    Vì sao không công nhận? Có rất nhiều nguyên nhân, bằng chứng, lý lẽ thuộc về phía Mỹ mà chúng tôi không 

liệt kê ra đây. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ dẫn chứng một số số liệu để mọi người tiện tham khảo, điển hình là việc 

thâm dụng vốn vay tại hầu hết các doanh nghiệp có vốn nhà nước, vượt xa các khu vực khác cả về qui mô lẫn tính 

chất.
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    Và lấn át hầu hết các nền kinh tế khác bằng uy lực tiềm lực tài chính, can thiệp sâu và định hướng cạnh tranh với 

sự hỗ trợ tối đa của lực lượng nhà nước.
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    Những quả đấm thép với sự tài trợ về vốn, lãi suất và tỷ giá là phương tiện và công cụ của nhà 

nước Trung Quốc thực hiện việc lũng đoạn thị trường thế giới. Điển hình như sự việc sau đây: ''Ngày 

24 tháng 1, cơ quan quản lý vốn các doanh nghiệp quốc doanh đã chỉ đạo 98 SOEs buộc phải hoạt 

động có lợi nhuận trong năm 2018''.  Đây là sự chỉ đạo nghe có vẻ hợp lý nhưng phi thị trường.

    Trong đầu năm 2018, sự leo thang của chủ thuyết thương thuyết không khoan nhượng, các lá bài 

tẩy được lấy ra sử dụng như tỷ giá, biến số Bắc Hàn, doanh nghiệp Nhà nước, qui kết một nền kinh tế 

phi thị trường ( báo cáo VP thương mại), chỉ đích danh Trung Quốc là đối thủ kinh tế luôn thách thức 

các giá trị Mỹ (SOTU), đặt lại luật chơi ( FFR) là những tiền đề cho một cuộc chiến tranh thương mại. 

   Đến thời điểm này, còn ai có thể nghĩ một siêu cường đang lên, đã chuẩn bị cho mình một chiến 

lược trăm năm, niềm kiêu hãnh của giấc mơ Trung Hoa, sẽ phải thoái lui, chịu nhượng bộ trong 

cuộc chiến khá cân sức với một siêu cường đang trên đà suy thoái?  Giữa một người mang quyền 

lực tuyệt đối và một thế lực hùng mạnh nhưng bị trói buộc bởi tam quyền phân lập, giữa một tham 

vọng “thiên tử” và một thiên mệnh sắp kết thúc, giữa một kẻ tham vọng phục hồi vị thế xưa với đầy 

đủ sự linh hoạt và thủ đoạn, một kế hoạch chi tiết hoàn toàn không bị ràng buộc trong việc thực thi 

và một siêu cường luôn đứng ở thế thủ, bị thúc bách và khống chế bởi vô vàn nguyên tắc văn minh, 

luật lệ. Không, siêu cường đụng độ là điều không thể tránh khỏi, quan trọng là thời điểm nào trong 

tương lai? Việc đoán định chính xác thời điểm xảy ra là không có ý nghĩa bằng việc nhìn nhận tính 

khẩn cấp của vấn đề. Chúng tôi cho rằng cả hai đang ráo riết chuẩn bị những nước cờ dàn quân cuối 

cùng nhưng dường như cả hai vẫn không cảm thấy có đủ thời gian, tình thế là trở nên cấp bách.

    Gió bụi đã nổi lên. Hàng loạt các sự kiện liên tục xảy ra trong tháng 1 năm 2018 nếu đứng riêng rẽ, 

chúng cũng đã nói lên ý nghĩa quan trọng của chính mình nhưng nếu đặt trong mối quan hệ phức 

tạp và kết nối chiều sâu đa diện, đa tầng với hoàn cảnh thời cuộc, chúng ta lờ mờ nhận ra một sự 

thay đổi lớn lao của thời đại, một chiến trường đa tầng, đa diện đang được các bên mở ra và đối 

đầu không khoan nhượng. Nếu như ai đó nói việc Tổng thống Trump là người kéo lùi nước Mỹ, là 

người làm cho Mỹ cô đơn trên trào lưu toàn cầu hóa, là kẻ gây rối loạn thì họ vẫn chưa thể hiểu được 

những nguyên nhân vận động sâu xa, những sóng ngầm thời cuộc va đập dội vào chính trường Mỹ 

mà ông là người nắm bắt được xu hướng đó và đã đắc cử.

   Sự gia tăng nhanh chóng quy mô nợ của nền kinh tế Trung Quốc trong thập kỷ vừa qua 

từ 2008 - 2018 là một trong những mối nguy của Trung Quốc mà họ phải giải quyết khiến 

cả thế giới phải dõi theo.



Chúng ta lược sơ qua các sự kiện trong tháng 1/2018 để thấy rõ hơn:

Ngày 2 tháng 1: Tổng thống Trump ký quyết định hủy bỏ giao dịch thâu tóm Moneygram trị giá 1.2 tỷ USD 

của Ant Finincial liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia.

Ngày 9 tháng 1: Trung Quốc thay đổi cơ chế quản lý giá fixing hàng ngày của đồng NDT bằng cách bỏ bớt 

yếu tố chu kỳ đối áp lực ra khỏi 3 yếu tố chính.

Ngày 10 tháng 1: thông tin Trung Quốc có kế hoạch giảm mua Trái phiếu Mỹ bị rò rỉ và bị phủ nhận ngay 

sau đó bởi cơ quan quản lý Trung Quốc

Ngày 10 tháng 1: Hãng hàng không Delta và Chuỗi khách sạn Marriott đồng loạt bị chính quyền Trung 

Quốc đóng cửa trang web thông tin đặt chỗ vì liên quan đến việc tổn hại đến chính sách nhất quán của 

Trung Quốc liên quan đến đài Loan, Hong Kong, Tibet.

Ngày 12 tháng 1: Mỹ tuyên bố không chấp nhận nền kinh tế Trung Quốc là nền Kinh tế thị trường, không 

được hưởng quy chế tối huệ quốc thêm nữa

Ngày 15 tháng 1: Ngân hàng trung ương Đức quyết định thêm đồng NDT vào rổ tiền dự trữ quốc gia

Ngày 16 tháng 1: Hãng tín nhiệm Trung Quốc Dagong  hạ bậc tín nhiệm Mỹ từ A- xuống BBB+ 

Ngày 20 tháng 1: Báo cáo chính thức từ văn phòng thương mại Mỹ :” rõ ràng Mỹ đã sai lầm khi ủng hộ Trung 

Quốc gia nhập WTO với những điều khoản đã cho thấy sự thiếu hiệu quả trong việc bảo đảm Trung Quốc 

sẽ thực thi một nền kinh tế thị trường. Dựa vào báo cáo này, cơ quan hành pháp Mỹ có thể sử dụng luật 

thương mại năm 1974, điều 301 khoản 3: quyền kinh tế cấp bách của Hoa Kỳ

Ngày 25 tháng 1: Tòa án Mỹ ở bang Masachusetts tuyên bố tập đoàn Sinovel Trung Quốc phạm tội ăn cắp 

công nghệ của công ty AMSC.

Ngày 26 tháng 1: tại hội nghị Davos, Tổng thống Trump phát biểu về việc Hoa Kỳ đã thay đổi trong cuộc 

chơi thương mại toàn cầu bằng thông điệp “Free, Fair, Reciprocal Trade” và chỉ đích danh Trung Quốc là đối 

thủ kinh tế thách thức mọi giới hạn của Mỹ

Ngày 30 tháng 1: Tại thông điệp liên bang, Tổng thống Trump một lần nữa tái khẳng định chiến lược
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THE SHOWDOWN
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SIÊU CƯỜNG ĐANG TRÊN ĐÀ SUY THOÁI
   ROME không xây dựng trong một ngày, và nó cũng không mất đi trong một ngày. Tiến trình đó diễn ra 

lâu hay mau là tùy thuộc vào biến cố thời cuộc. Tuy nhiên, tiến trình suy tàn một đế chế không thể tránh 

khỏi bước đi của lịch sử bởi một kẻ thù đầy tham vọng, một sự suy tàn kinh tế bởi vì nợ và suy kiệt sinh lực 

vì chiến tranh. Rome cũng vậy, Anh Quốc cũng thế.  Trong thế giới hiện đại ngày nay, đồng USD là hình ảnh 

đại diện trực tiếp cho sức mạnh hủy diệt của Mỹ. Với lợi thế tuyệt đối của đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới, 

khả năng in tiền vô hạn, được đảm bảo bởi vị thế của đệ nhất quốc về năng lực quân sự, một thị trường tài 

chính thâm sâu, thích ứng với mọi nhu cầu đầu tư, một nền kinh tế năng động và sáng tạo bậc nhất, một 

qui mô kinh tế chưa ai có thể vượt mặt, một uy quyền vương giả của kẻ làm Vương. Tuy nhiên, tất cả những 

điều kể trên đây nếu thật sự nhìn nhận và nhận thức lại, chúng đều là mang tính tương đối, mọi thứ đều có 

thể bị thay đổi bởi ngay tại lúc này và tương lai về sau. Các bạn bè, đồng minh, kẻ thù đều sẽ luôn tận dụng 

mọi cơ hội và khai thác triệt để các vết thương, các điểm yếu, các điểm xung kích của mặt trận để đảm 

bảo một mục tiêu duy nhất, làm suy yếu nước Mỹ và cả ngay khi Mỹ tự làm suy yếu chính mình. Tổng thống 

Trump và bộ sậu của ông hiểu rõ những điều đó, hiểu rõ thế trận, vị thế đang mắc phải của Mỹ và đang cố 

gắng làm mọi cách để thay đổi và chống chọi lại khuynh hướng lịch sử đó. Tuy nhiên, liệu ông có đủ thời 

gian và sức lực trước trận xa luân chiến với vô số thế lực nội bộ và áp lực từ kẻ thù bên ngoài ngày càng siết 

chặt vòng vây?
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Căn bệnh trầm kha song đề thâm hụt kép và năng lực tài 
chính bù đắp

 

  

   Trong khi giải quyết thâm hụt mậu dịch bằng cách thay đổi luật chơi ngay khi còn có thể với các khối 

thương mại khác nhau trên toàn thế giới, nước Mỹ buộc phải làm phật lòng nhiều bên, ngay cả với những 

đồng minh xa xưa, làm giảm uy lực ảnh hưởng của Mỹ trên nhiều mặt trận khác khi cần có sự đồng thuận. 

Ngoài ra còn đẩy nhanh nguy cơ bảo hộ mậu dịch khiến dòng chảy thương mại thông qua USD và nước Mỹ 

chuyển hướng. Điều này sẽ có tác động lâu dài đến vị thế Mỹ. Thêm vào đó, bóng ma thâm hụt ngân sách 

trường kỳ và chính sách kích thích kinh tế được tài trợ bởi gia tăng trần nợ công có thể làm vấn đề thâm hụt 

và nợ công trở nên trầm trọng hơn trong tương lai, gây ra lo lắng cho giới đầu tư. Mặc dù trong ngắn hạn, 

các chính sách này có phát huy tác dụng và có lợi, và giới đầu tư cũng không có nhiều lựa chọn khác nhưng 

tình thế bắt buộc họ phải chọn lựa một sự thay thế khả dĩ. Nếu việc thay đổi chính sách tạo ra tâm lý thay 

đổi, và một khi thay đổi thật sự diễn ra, đảo ngược xu hướng là không thể. Một siêu cường mắc nợ, nguy cơ 

vỡ nợ, và vòng xoáy nợ, gánh nặng tài chính sẽ nhấn chìm bất cứ con tàu Titanic nào khi chúng va vào tảng 

băng chìm của suy thoái kinh tế. Tâm lý sợ hãi này càng đẩy nhanh quá trình xuống dốc của USD.



NHỮNG SỰ THẬT BẤT NGỜ

ĐÒNG USD SUY GIẢM TRONG KHI LỢI TỨC TRÁI PHIẾU LIÊN TỤC TĂNG

CHÊNH LÊCH LỢI SUẤT VẪN KHÔNG THỂ GIẢM ĐÀ TĂNG MẠNH MẼ CỦA 

ĐỒNG EUR

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU BÁO ĐỘNG CHU KỲ GIẢM GIÁ SẮP ĐẾN

THỜI ĐIỂM KẾT THÚC TRÒ CHƠI ĐANG TỚI
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THỜI ĐIỂM KẾT THÚC TRÒ CHƠI ĐANG TỚI

VỊ THẾ ĐỒNG USD
    Không thể phủ nhận vị thế đồng USD trong hệ thống trật tự tài chính thế 
giới, tầm quan trọng và vai trò của nó hiện tại là không gì có thể thay thế. Và 
cũng chính vì vị thế tuyệt đối đó cùng với quá nhiều quyền lực và lợi ích đi 
kèm vị thế này luôn bị thèm khát và các đối thủ luôn tranh thủ mọi cơ hội làm 
nó suy yếu. Vị thế độc tôn nhưng sức nặng kinh tế đang suy giảm dần, cuộc 
marathon này đã bắt đầu bước vào trung đoạn.
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    Trong khi FED bây giờ dưới sự lãnh đạo của một người không am tường về kinh tế, tiếp tục sẽ kềm chế 

lạm phát trong khi vẫn phải giữ vững tăng trưởng và ủng hộ chính sách tài khóa, gia tăng nợ của Bộ Tài 

chính. Thị trường sẽ tiếp tục củng cố thêm niềm tin vào lạm phát kỳ vọng, đẩy sự tăng trưởng của lợi suất 

trái phiếu nhưng có thể lại kéo giảm giá trị đồng USD tiếp tục vì thâm hụt kép. 

    Nguy cơ hiện hữu: đồng USD có thể đã bước một chân vào chu kỳ suy giảm giá trị trong dài hạn 

Hậu quả khi USD giảm mạnh toàn cầu:



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

trong tương lai.
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    Kết quả phiên họp tháng đầu tiên năm 2018 của cả 3 NHTƯ hàng đầu thế giới là FED, BOJ 

và ECB tựu chung lại đều không ghi nhận động thái điều chỉnh cụ thể trong chính sách tiền 

tệ. Tuy nhiên, ngoài FED vốn đã có động thái rõ ràng trong việc nghiêng về ủng hộ chính 

sách thắt chặt tiền tệ, bình thường hóa lãi suất của mình thì ECB có khuynh hướng cắt giảm 

dần các biện pháp nới lỏng tiền tệ của mình thì BOJ lại nỗ lực tiếp tục trong việc neo lợi suất 

10 năm dưới 0.1%.

    Các số liệu kinh tế trong tháng 01 một lần nữa cho thị trường thấy được đà hồi phục 

mạnh mẽ của khu vực đồng tiền chung châu Âu khi tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất 

trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Mặc dù vậy lạm phát vẫn chưa cho thấy sự tăng trưởng 

chắc chắn khi suy giảm trong tháng đầu tiên của năm 2018. Hiện tại ECB vẫn đang định 

hướng sẽ tiếp tục duy trì chương trình mua trái phiếu đến tháng 09 năm nay nhưng với quy 

mô giảm dần. Thị trường kỳ vọng nếu tăng trưởng kinh tế của khu vực tiếp tục giữ vững tốc 

độ như hiện nay, thị trường dự kiến nhiều khả năng ECB sẽ sớm đưa ra quyết định thắt chắt 

chính sách tiền tệ của khu vực trước thời điểm tháng 09 và chấm dứt chương trình mua 

trái phiếu hàng tháng của mình. Tuy nhiên, sự thất bại của chính sách nhập cư tại Đức và cả 

châu Âu, sự khó khăn trong việc thành lập chính phủ liên bang, sự phân hóa bầu cử tại Italia 

vẫn sẽ khiến cho ECB do dự trong việc thay đổi chính sách tiền tệ. 

   Trong khi đó tại Nhật, NHTƯ nước này vẫn khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chương trình nới 

lỏng tiền tệ để hỗ trợ kinh tế cho đến khi lạm phát đạt mức mục tiêu 2% trong trung hạn. 

Mặc dù thị trường đã có thời điểm nhìn nhận BOJ sắp chạm đến ngưỡng để bắt đầu thay 

đổi quan điểm về chính sách điều hành thị trường của mình nhưng trong một động thái bất 

ngờ vào giữa tuần trước, cơ quan này đã thông báo mạnh mẽ mua không giới hạn trái phiếu 

của mình với mục tiêu neo lợi suất trái phiếu 10 năm của mình dưới mức 0.11% trước áp lực 

điều chỉnh của thị trường theo đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ. BOJ cũng dự tính sẽ nâng 

mức nắm giữ trái phiếu của mình lên 450 tỷ JPY từ mức 410 tỷ hiện nay.



     Phát biểu sau phiên họp tháng 1 của FED, Chủ tịch Yellen trong lần cuối cùng chủ trì họp báo đã tiếp tục khẳng 

định sự tin tưởng của bà vào tăng trưởng vững vàng của nền kinh tế Mỹ, lạm phát mặc dù vẫn chưa thể đạt được 

mức kỳ vọng nhưng vẫn đang trên đà hồi phục dưới sự hỗ trợ của một thị trường lao động được cải thiện mạnh 

mẽ. Các thành viên của FED tiếp tục tin tưởng lãi suất có thể tăng ít nhất 3 lần trong năm nay và điều này đã tác 

động nhiều đến thị trường chứng khoán nước này khiến các chỉ số Dow Jones, NASDAQ, S&P 500 liên tục lập 

kỷ lục từ đầu năm đến nay. Mặc dù là vị Chủ tịch đầu tiên chỉ đảm nhiệm một nhiệm kỳ tuy nhiên kể từ khi tiếp 

quản vị trí kể từ năm 2014, bà Yellen đã giúp nền kinh tế Mỹ đạt được sự ổn định kể từ sau cuộc đại suy thoái, một 

thị trường lao động nổi trội với tỷ lệ thất 

nghiệp thấp nhất kể từ năm 2000, và giá 

tài sản ngày càng tăng cao.

Theo kế hoạch, tân chủ tịch FED sẽ nhậm 

chức trong ngày 05/02, tuy nhiên những 

sức ép cho người kế nhiệm sẽ gia tăng 

gấp bội. Ông Powell - một luật gia - một 

nhà kinh doanh và không phải xuất thân 

từ một nhà kinh tế học sẽ buộc phải đưa 

ra những chọn lựa khó khăn để duy trì 

mặt bằng lãi suất của nước Mỹ vừa đảm 

bảo nền kinh tế không bị giảm tốc như 

mong muốn của Tổng thống Trump vừa 

ngăn không để bóng ma lạm phát quay 

trở lại phá hủy những thành quả trước 

đây. Việc Chính phủ Mỹ thông qua gói cắt 

giảm thuế áp dụng kể từ đầu năm 2018 

dành cho công dân và các doanh nghiệp 

Mỹ cùng với kế hoạch kích thích tài khóa có giá trị 1.500 tỷ USD sẽ là những yếu tố đẩy sức ép lạm phát kỳ vọng 

lên mức nguy hiểm cho thị trường Trái phiếu toàn cầu vốn đã gia tăng về quy mô, lợi suất ở mức cực thấp và chu 

kỳ bình quân được kéo dài trong vài năm qua.
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    Hiện tại thị trường đang kỳ vọng có tới 77.5% khả năng FED sẽ điều chỉnh lãi suất nền kinh tế Mỹ lần đầu tiên 

trong năm nay vào phiên họp tháng 03 sắp tới. Tuy nhiên trong năm nay, nhiều khả năng FED sẽ chưa thể dành 

nhiều sự tập trung vào lộ trình điều hành chính sách tiền tệ của mình do đang trong quá trình chuyển giao lãnh 

đạo và nhiều vị trí trong ban điều hành (4 vị trí) đang bị bỏ trống do nhân sự đương nhiệm nghỉ hưu. 

  

     Tổng thống Trump đã nhiều lần thể hiện mong muốn duy trì ảnh hưởng của mình lên các quyết định của FED 

dựa trên các nhân sự được ông đề cử. Có lẽ đó là một trong những lý do tại sao ông bổ nhiệm J. Powell làm Chủ 

tịch, trong khi theo truyền thống ông có thể chỉ cần tái bổ nhiệm lại bà Janet Yellen. Trong cuộc tranh luận chính 

sách hiện nay, có rất ít lựa chọn giữa họ, nhưng Yellen là một tiến sĩ kinh tế học và là một đảng viên Dân chủ, trong 

khi Powell là một luật sư và một đảng viên Cộng hòa. Chuyên môn về chính sách tiền tệ cụ thể không phải là nhân 

tố quyết định. Nếu như trước đây việc các nhà kinh tế học hay chuyên gia nghiên cứu chiếm tỷ lệ rất lớn trong 

ban điều hành của FED thì giờ đây đang có nhiều tín hiệu cho thấy sự tăng cường các chuyên gia trong lĩnh vực tài 

chính, ngân hàng và luật sư trong số các nhà lãnh đạo, giảm sự vượt trội về số lượng của các nhà kinh tế học trong 

các cơ quan hoạch định chính sách quan trọng.

      Sự đa dạng trong cơ cấu thành viên của FED nhưng thiếu nhiều nhân vật hàn lâm sẽ khiến cho các quyết định 

của FED trong thời gian tới trở nên khó dự báo hơn bao giờ hết và chúng tôi chờ đợi cuộc họp đầu tiên của ban 

lãnh đạo mới để có một cái nhìn rõ ràng hơn.
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Các chỉ số kinh tế cơ bản trong tháng 1 tăng cao - Cú hích mạnh mẽ đầu năm 2018

Gác lại một năm 2017 đầy thành công về mặt tăng trưởng kinh tế, ngay từ những ngày đầu năm 2018, Thủ tướng 

Chính phủ đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng năm nay phải trên mức Quốc hội đề ra, chất lượng tăng trưởng phải 

cao hơn. Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo với tâm lý không thể chủ quan và thoả mãn tránh tình trạng cả nền kinh 

tế khởi động chậm chạp trong quý I năm ngoái khiến 3 quý còn lại phải liên tục gồng mình. Nhìn chung trong 

tháng 1, nền kinh tế tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực cả về chất và lượng. 

THỦ TƯỚNG MUỐN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CAO
VẬN NƯỚC ĐANG LÊN - THẾ NƯỚC LÊN 

20    



21    

    Hiệu ứng tiêu cực từ chính sách mới về BHXH áp dụng trong năm 2018 và có thể với thuế TNCN, VAT trong 

tương lai đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài vốn "DỄ VÀO NHƯNG CŨNG DỄ RA''

   Những hiệu ứng đầu tiên có thể nhận thấy đó là:

+ Thu nhập của nhóm trung lưu và dưới trung lưu sẽ chịu tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống 

của nhóm cư dân vốn chiếm phần lớn trong tỷ trọng dân số của Việt Nam. Sự sụt giảm trong thu nhập khả dụng 

dẫn đến chi tiêu tiêu dùng giảm đi và hệ lụy của nó có thể làm suy giảm tổng cầu và động lực tăng trưởng kinh 

tế của cả nước trong năm nay.

+ Chi phí dành cho phúc lợi của người lao động gia tăng khiến chi phí hoạt động của doanh nghiệp gia tăng. Đây 

sẽ là một bài toán nan giải cho các doanh nghiệp trong nước và cả doanh nghiệp FDI. Nếu mặt bằng chi phí nhân 

công ở Việt Nam mất đi tính cạnh tranh so với các quốc gia trong khu vực thì việc các doanh nghiệp FDI chuyển 

dần hoạt động sang các nước có nhiều ưu đãi hơn là hoàn toàn hiện hữu. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam phụ 

thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu trong đó các doanh nghiệp FDI đang là đầu tàu. Một khi đầu tàu này giảm 

tốc thì tất yếu cả nền kinh tế sẽ bị hãm đà tăng trưởng.

   Như vậy những tác động tiêu cực kép kể trên là một vấn đề mà Chính phủ cần phải lưu ý để đảm bảo mục tiêu 

tăng trưởng 6,7% trong năm nay

TUY NHIÊN RỦI RO MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI VÀ TÁC ĐỘNG 
CỦA CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ TRONG NƯỚC CÓ THỂ GÂY ẢNH 
HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN TIẾN TRÌNH NÀY
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    Trong lộ trình đảm bảo nguồn thu ngân sách của Nhà nước, hiện tại chúng ta có thể thấy chính sách thuế 

đang có nhiều sự điều chỉnh và trước mắt ngay từ những ngày đầu năm là việc chính sách về BHXH đã có sự 

điều chỉnh.

    Như vậy với việc bổ sung thêm các khoảng thu nhập 

khác vào định mức tính BHXH sẽ khiến số tiền đóng 

BHXH của cả người lao động và sử dụng lao động 

tăng lên đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc thu 

nhập bình quân của người lao động giảm đi và chi phí 

hoạt động của doanh nghiệp gia tăng. Điều chúng tôi 

lo ngại là việc chi phí kinh doanh tại Việt Nam gia tăng 

có thể làm suy giảm sức hút của môi trường đầu tư 

tại Việt Nam và sẽ hạn chế mức độ tiếp cận với dòng 

vốn bên ngoài. Điều này nếu đặt trong bối cảnh việc 

thu hút nguồn vốn đầu từ vào nước ta dự kiến sẽ ngày 

càng trở nên khó khăn hơn khi gặp phải sự cạnh tranh 

từ các nền kinh tế mới nổi khác. Các NHTƯ lớn trên 

thế giới đang trong lộ trình tăng dần lãi suất trong khi 

hiện nay NHNN Việt Nam vẫn đang duy trì lãi suất 

huy động 0% với USD.

   Tuy nhiên, điều chúng tôi lo ngại là chính sách thuế đang có sự điều chỉnh quá nhanh và sự thích nghi của các 

doanh nghiệp là không thể đòi hỏi hoàn toàn ở mức cao được. Bên cạnh sự điều chỉnh trong mức đóng phí BHXH 

trong thời gian tới có thể là chính sách về thuế TNCN và thuế VAT. Mặc dù vẫn chưa ban hành nhưng quá trình 

lấy ý kiến đang được xúc tiến để ban hành trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong buổi làm việc 

với ngành thuế vào ngày 31/01 cũng đã đặc biệt lưu ý đến việc thời gian vừa qua chính sách thay đổi quá nhanh, 

quá nhiều dẫn đến hệ luỵ cho người dân, người nộp thuế.
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Đối với đề xuất điều chỉnh thuế TNCN: Có hai phương án được đề xuất như hình dưới với điểm chung là đều 

giảm số bậc đóng thuế từ 7 xuống chỉ còn 5 và điều này cũng đồng nghĩa với việc bước nhảy trong thuế suất sẽ 

chênh lệch rộng hơn so với trước đây. 

Như vậy so với chính sách thuế hiện thời thì 

phương án 1 sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho 

người đóng thuế với mức thuế thấp hơn. Trong 

khi đó với phương án 2,  số tiền thuế mà người 

đóng thuế sẽ tăng so với chính sách hiện hành 

nhưng về mặt ngân sách lại có tác động tích cực 

vì giúp gia tăng nguồn thu. Một điểm cần chú ý 

của phương án 2 đó là mức thu nhập bắt đầu chịu 

thuế sẽ thấp hơn và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ những người có thu nhập thấp ở Việt 

Nam.
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    Đối với đề xuất điều chỉnh thuế VAT: Theo lộ trình do Bộ Tài Chính đề xuất mức thuế giá trị gia tăng có thể 

tăng từ 10% lên 12% áp dụng vào đầu năm sau. Đây là chính sách được lo ngại sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến toàn 

bộ hoạt động đầu tư và sản xuất trong nước và gián tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của toàn xã hội. Có thể minh 

chứng điều này qua một nghiên cứu của Tổng cục Thống kê cho thấy việc tăng thêm 2% đối với thuế VAT sẽ tác 

động mạnh đến các biến số vĩ mô của nền kinh tế khi tăng trưởng GDP có thể giảm 0,5% và chỉ số giá tiêu dùng 

tăng thêm 2,28%

     Chưa đề cập đến những tác động tích cực và tiêu cực từ lộ trình điều chỉnh các chính sách về thuế và phí này, 

điều chúng tôi lo ngại ở đây là việc một loạt sự điều chỉnh trong chính sách về thuế diễn ra trong thời gian rất ngắn 

2018 – 2019, chắc chắc sẽ gây nhiều tác động xấu đến sức khoẻ của doanh nghiệp cũng như thu nhập của người 

dân. Hơn thế nữa, môi trường đầu tư tại Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bất lợi do các doanh nghiệp khi muốn triển 

khai đầu tư tại một quốc gia đều quan tâm đến môi trường chính sách ổn định, các ưu đãi về thuế và mặt bằng 

giá nhân công… tại quốc gia đó. Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước có thể chịu nhiều ảnh hưởng 

do chi phí gia tăng và các doanh nghiệp nước ngoài có thể rút vốn hoặc chuyển sang các quốc gia khác có mức 

chi phí cạnh tranh hơn. Theo tính toán từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, năm 2016 toàn ngành dệt may Việt Nam 

cần tăng thêm 400 tỷ đồng để đóng phí công đoàn 2%. Còn với việc tăng phí đóng BHXH do tăng mức lương tối 

thiểu của toàn ngành cần khoảng 6.000 tỷ đồng.
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   Bối cảnh thị trường giai đoạn trước Tết Âm lịch năm nay diễn biến khá khác biệt so với những năm trước đây khi thanh 

khoản của thị trường cả USD và VND đều được giữ trong tình trạng ổn định nếu không nói là dồi dào thanh khoản. Điều này 

là kết quả của việc điều hành thanh khoản rất thành công và kịp thời từ NHNN. Chúng tôi hiện vẫn chưa thể chỉ ra yếu tố có 

thể khiến tỷ giá bật tăng trở lại trong thời điểm quý đầu tiên của năm nay khi cả yếu tố trong và ngoài nước đều không hỗ trợ 

cho đà tăng của tỷ giá.

- Dự trữ ngoại hối đã liên tục bồi đắp với tốc độ đều đặn và liên tục khi từ đầu năm đến nay NHNN đã mua vào thêm hơn 4 

tỷ USD tương ứng là lượng tiền đồng bơm ra thị trường giúp ổn định thanh khoản cho thị trường thời điểm trước Tết qua đó 

giúp NHNN đạt được mục tiêu kép vừa ổn định thị trường ngoại hối vừa đảm bảo thanh khoản VND cho thị trường. Nguồn 

cung ngoại tệ từ nguồn kiều hối và các đợt thoái vốn Nhà nước tại các Tập đoàn lớn tiếp tục sẽ hỗ trợ cho thị trường trong 

quý I năm nay. Theo thống kê mới nhất, lượng kiều hối năm 2017 cả nước đạt mức tăng trưởng 16% so với năm trước và ước 

đạt khoảng 10,5 tỷ USD. 

-  NHNN hiện đang có rất nhiều công cụ để điều tiết thị trường trong khi vẫn kiểm soát tốt lạm phát trong nước. Quyết tâm 

của Chính phủ trong việc giữ thị trường tiền tệ ổn định trong năm nay đã nhiều lần được khẳng định qua các phát biểu của 

Thủ tướng và Thống đốc NHNN. 

- Tại thị trường thế giới, chỉ số USD Index đang ghi nhận đợt điều chỉnh giảm mạnh kể từ tháng 12/2004 khi đã phá vỡ 

ngưỡng hỗ trợ  90 điểm. Trong khi các chuyên gia tiếp tục kỳ vọng FED vẫn giữ nguyên quan điểm tăng lãi suất trong năm 

nay nhưng thời điểm điều chỉnh lần đầu tên có thể phải đợi đến phiên họp tháng 3 của cơ quan này vào ngày 20 - 21/3 tới 

đây. Từ nay đến trước thời điểm đó đồng USD vẫn chịu sức ép điều chỉnh giảm trước những thông tin về gói kích thích tài 

khóa 1.500 tỷ USD được Tổng thống Trump công bố tại Diễn đàn Kinh tế thế giới vừa qua.

    Tuy nhiên trong tình hình mới, dưới tác động của chính sách kinh tế dưới thời Tổng thống Trump, khả năng xảy ra chiến 

tranh thương mại, sự bất ổn định của thị trường tài chính thế giới bởi kỷ nguyên ''easy money'' kết thúc, dòng đầu tư vào thị 

trường mới nổi trong đó có Việt Nam sẽ đứng trước sự lựa chọn hết sức khó khăn.

    

DÒNG VỐN CÓ THỂ ĐI VÀO NHANH THÌ CŨNG CÓ THỂ ĐI RA 
RẤT NHANH
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      Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong tháng 1 tăng so với tháng 12, nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, trong những ngày đầu tháng 1, VCB ngưng gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng khoảng 1 tuần, khiến mức lãi suất 

trên thị trường tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Sau đó, với việc ra nguồn trở lại của VCB, thị trường hạ nhiệt và theo xu hướng 

giảm đến cuối tháng. Kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng tăng lần lượt 87 điểm, 132 điểm và giảm 3 điểm so với tháng trước, 

tuy nhiên vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước 292 điểm, 146 điểm và 62 điểm lần lượt ở các kỳ hạn. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 

tuần, 1 tháng và 3 tháng lần lượt là 2,07%; 3,76% và 4,66%/năm. 

     Giá trị giao dịch bình quân phiên tháng 1 ở mức 25 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 7,4% so với tháng trước, trong đó, giao dịch kỳ 

hạn ngắn ON-1 tuần vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu 76% tổng giá trị giao dịch. Bên cạnh đó, doanh số bình quân phiên cho giao 

dịch mua, bán có kỳ hạn GTCG ở mức 5,4 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với tháng trước, tuy nhiên vẫn gấp 2,5 lần doanh 

số cùng kỳ năm trước, giao dịch chủ yếu tập trung ở kỳ hạn 1 – 3 tháng.

Các yếu tố chính tác động đến thị trường liên ngân hàng trong tháng gồm:

-   Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1 giảm so với giai đoạn cuối năm 

2017, số dư tiền gửi của Kho bạc tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước vì thế vẫn được duy trì ở mức cao, góp phần 

hỗ trợ thanh khoản cho thị trường. 

DIỄN BIẾN VND: LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG THÁNG 1 TĂNG 
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-   Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua từ hệ thống khoảng 3,3 tỷ USD trong tháng 1, tương đương dòng tiền khoảng 75 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 ở kỳ 

hạn 1 tuần, lãi suất trúng thầu liên tục giảm từ mức 0,6% xuống còn 0,34%/năm vào cuối tháng, thấp hơn so với lãi suất giao 

dịch trên thị trường liên ngân hàng gần 150 điểm. Số dư T-bill vào cuối tháng là 47 nghìn tỷ đồng. 

-   Tâm lý thị trường thận trọng hơn trong giai đoạn cuối năm cũng như nhu cầu nhận nguồn cho thanh khoản dịp tết Nguyên 

Đán tạo áp lực lên lãi suất ở các kỳ hạn dài từ 1 tháng đến 3 tháng. 

-   Chính sách điều hành tiền tệ của NHNN ngay từ đầu năm 2018 đã có xu hướng nới lỏng rõ nét hơn nhằm thực hiện mục 

tiêu trọng tâm của Chính phủ là giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngày 12/01, NHNN đã có động thái nới 

lỏng đầu tiên thông qua việc hạ lãi suất OMO 0,25% đồng thời chỉ đạo các NHTM giảm lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên. 

    Trong tháng 2, dự báo thanh khoản thị trường bớt dồi dào, lãi suất biến động mạnh hơn ở kỳ hạn ngắn, dao động quanh 

1,5% - 3,5%/năm 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:

-   Tốc độ giải ngân đầu tư công thường được thực hiện chậm trong giai đoạn đầu năm,  số dư tiền gửi của KBNN tại hệ thống 

ngân hàng thương mại vì thế có thể vẫn duy trì ở mức cao.

-   Với định hướng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ của NHNN, thanh khoản của hệ thống ngân hàng có thể được đảm 

bảo.

-   Nhu cầu thanh khoản cho dịp tết Nguyên Đán có thể tác động đến lãi suất thị trường trong ngắn hạn, tuy nhiên về dài hạn 

tiền trong hệ thống vẫn dồi dào.

-   Diễn biến USD: Trong tháng 1, đồng USD trên thị trường liên ngân hàng không có nhiều biến động. Lãi suất tăng nhẹ từ 

10 – 20 điểm ở kỳ hạn từ 1- 3 tháng và dao động quanh mức 1,7%; 2,08 và 2,38%/năm lần lượt ở kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng và 3 

tháng.

Dự báo trong tháng 2, thanh khoản USD tiếp tục ổn định, lãi suất tăng nhẹ từ 10 - 20 điểm. Một số yếu tố tác động chính 

gồm:

-   Thanh khoản VND dự kiến căng thẳng hơn trong dịp Tết Nguyên Đán, có thể làm gia tăng nhu cầu nắm giữ USD để thực 

hiện các giao dịch đối ứng.

-   Dòng tiền USD sẽ tiếp tục đổ vào hệ thống ngân hàng qua kênh đầu tư FDI, kiều hối, quá trình thoái vốn tại các công ty 

Nhà nước.
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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
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