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A. KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
- World Bank (T6/2019)hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới còn 2,6% trong năm
2019, giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1 và thấp hơn nhiều so với mức
3% của năm 2018, chủ yếu do căng thẳng thương mại đang ngày một leo thang khiến tăng
trưởng thương mại đang kém nhất thập kỷ và đầu tư toàn cầu giảm. Kinh tế Châu Âu
được dự báo tăng trưởng chỉ ở mức 1,2%, giảm 0,4 điểm % so với lần dự báo trước. Nhóm
nền kinh tế mới nổi và đang phát triển được dự báo tăng trưởng 4,0%, giảm 0,3 điểm % so
với dự báo trước. Tuy nhiên, WB vẫn giữ nguyên triển vọng về Mỹ và Trung Quốc; lần
lượt đạt 2,5% và 6,2% trong năm nay. World Bank cho rằng đà tăng trưởng sẽ dần phục
hồi trở lại trong 2020 và 2021.
- IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ . Ngày 6/6, Quỹ Tiền tệ Quốc tế
(IMF) cho biết nền kinh tế Mỹ trong năm 2019 có thể sẽ tăng trưởng cao hơn, ở mức
2,6%, tăng 0,3% so với dự báo đưa ra hồi tháng 4/2019. Theo IMF, căng thẳng thương mại
giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn đặt ra mối đe dọa đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn
cầu và gây tác động dây chuyền lên nhiều quốc gia khác, đang được hai bên nỗ lực giải
quyết. Tuy nhiên, IMF cũng đưa ra c ảnh báo về những nguy cơ đối với nền kinh tế Mỹ,
trong đó có nợ công, nợ doanh nghiệp gia tăng và tình tr ạng bất bình đẳng thu nhập.
- Châu Âu: Tình hình thị trường lao động cải thiện với tỷ lệ thất nghiệp giảm. Tỷ lệ
thất nghiệp khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt 7,6% trong tháng 4, thấp hơn 0,1 điểm
% so với tháng 3 và là mức thấp nhất trong vòng gần 11 năm qua. Tính chung tại khối
Liên minh châu Âu EU, tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 đạt 6,4%, cũng là mức thấp nhất kể từ
năm 2000; trong đó các nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp là Séc (2,1%), Đức (3,2%) và Hà
Lan (3,3%); các nước có tỉ lệ cao nhất là Hy Lạp (18,5%), Tây Ban Nha (13,8%) và Italy
(10,2%). Trong khi đó, lạm phát khu vực Eurozone đã giảm mạnh xuống mức 1,2% trong
tháng 5 (tháng 4: 1.7%), làm dấy lên lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm
lại.
- Nhật Bản:Văn phòng Nội các Nhật cuối tuần qua đánh giá chỉ số chính phản ánh
tình hình hiện nay của kinh tế Nhật Bản đã tăng trong tháng 4, song sự cải thiện này chưa
đủ để làm thay đổi đánh giá của chính phủ rằng tình hình kinh tế “đang xấu đi” từ tháng
trước. Theo đó, chỉ số đánh giá tình hình kinh doanh trong tháng 4 đã tăng 0,8 điểm so với
tháng trước đó, lên 101,9 điểm so với mức 100 điểm trong năm 2015, giữa bối cảnh nhu
cầu trong nước và hoạt động xuất khẩu ô tô và xe má y phục hồi. Chi tiêu hộ gia đình trong
tháng 4 đã tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng tháng thứ 5 liên tiếp, tuy nhiên mức
lương thực tế được điều chỉnh theo lạm phát đã giảm 1,1%.
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- Thương mại giữa Mỹ và một số nước: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/6
cho biết sẽ đưa ra quyết định về việc liệu có hiện thực lời đe dọa áp thuế đối với 300 tỷ
USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc hay không sau hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối
tháng này. Trong khi đó, Trung Quốc có động thái kêu gọi đối thoại và nối lại đà m phán
thương mại với Mỹ. Trong tuần, tổng thống Trump tuyên bố ngừng ưu đãi thương mại với
Ấn Độ trong chương trình cho phép miễn thuế với 5,6 tỷ USD hàng xuất khẩu của Ấn Độ
vào Mỹ, đồng thời đình chỉ kế hoạch áp thuế lên toàn bộ hàng hóa Mexico đế n vô thời hạn
khi nước này hứa sẽ kiểm soát dòng người nhập cư trái phép vào Mỹ.
- Thị trường chứng khoán quốc tế và khu vực:
Chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại sau chuỗi 6 tuần giảm điểm liên tiếp do nhà đầu
tư tăng kỳ vọng FED giảm lãi suất khi Chủ tịch FED Jerome Powell phát tín hiệu sẵn sàng
hỗ trợ nền kinh tế và dữ liệu việc làm mới trong tháng 5 không tốt, cùng với thông tin Mỹ
dừng áp thuế lên hàng hóa Mexico. Chỉ số Dow Jones 30 tăng 4,68%, chỉ số S&P 500 tăng
4,40%.
Với đà tăng của chứng khoán Mỹ, các chỉ số chủ chốt của châu Âu và châu Á tăng
từ 2,49% tới 2,75% ngoại trừ chứng khoán Trung Quốc. Chỉ số Shanghai Composite
(Trung Quốc) giảm 2,44% với lo ngại suy giảm tăng trưởng kinh tế do chiến tranh thương
mại Mỹ - Trung Quốc kéo dài. Ngày 5/6 IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc
năm 2019 xuống mức 6,2% từ mức dự báo 6,3% trước đó.
- Thị trường ngoại hối quốc tế:
Chốt phiên 07/06, chỉ số USD Index ở mức 96,54 điểm; giảm 1,23% so với tuần
trước đó. Các đồng tiền chủ chốt của các quốc gia châu Á hầu hết tăng điểm so với USD
trong tuần ngoại trừ CNY (CNY giảm 0,04%; TWD tăng 0,54%; KRW tăng 0,57%; JPY
tăng 0,07%; THB tăng 0,86%; SGD tăng 0,82%).
- Thị trường ngân hàng quốc tế và khu vực:
Ngày 6/6, ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ trì hoãn việc tăng lãi
suất đến giữa năm 2020 để tiếp tục kích thích kinh tế. ECB không thay đổi lãi suất cơ bản
(0,0%) trong kỳ họp chính sách vừa qua với lo ngại suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu
trong bối cảnh căng thẳng thương mại kéo dài.
Tuần qua chỉ số USD Index ở mức 96,54 điểm (giảm 0,52%), tiệm cận mức thấp
nhất trong 7 tuần do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể cắt giảm lãi suất để
ứng phó với những rủi ro liên quan tới xung đột thương mại Mỹ - Trung. Tháng 5/2019
nền kinh tế Mỹ chỉ có thêm 75 nghìn việc làm, giảm hơn một nửa so với mức dự báo (185
nghìn) làm tăng kỳ vọng FED sẽ giảm lãi suất để duy trì đà tăng trưởng cho nền kinh tế.
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B. KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM
I. KINH TẾ VIỆT NAM
- 5 tháng: ngân sách nhà nước thặng dư 78 nghìn tỷ đồng. Theo số liệu của Bộ
Tài chính, tổng thu NSNN 5 tháng đầu năm ở mức 628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự
toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018. Ở chiều ngược lại, do giải ngân chi đầu tư
XDCB đạt thấp (5 tháng thực hiện 21,9% dự toán), tổng chi NSNN lũy kế 5 tháng đạt
550,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, là mức thực hiện dự toán thấp nhất trong nhiều
năm trở lại đây. Như vậy, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối NSNN
5 tháng đầu năm 2019 thặng dư gần 78 nghìn tỷ đồng.
- Nomura: Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Theo nghiên cứu từ ngân hàng đầu tư Nhật Bản Nomura, Việt Nam là quốc gia
hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh thương mại Mỹ -Trung với ước tính nền kinh tế được
thúc đẩy thêm gần 8% nhờ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng sản xuất. Phần lớn lợi ích tăng
thêm của Việt Nam đến từ các mặt hàng Trung Quốc nằm trong danh sách chịu thuế của
Mỹ, chủ yếu là thiết bị điện tử, điện thoại, nội thất, máy xử lý dữ liệu, bởi các nhà sản xuất
đa quốc gia có thể chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc. Nguyên nhân nữa đến từ việc Trung
Quốc nhập thêm ván, tấm, sợi bông, bông cùng các thiết bị điện tử khác từ Việt Nam thay
vì Mỹ.
II. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
- Lãi suất LNH VND tăng mạnh phiên đầu tuần qua, sau đó biến động tăng –
giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Chốt tuần 07/06, lãi suất giao dịch quanh mức: ON 3,15%
(+0,29 đpt); 1W 3,25% (+0,03 đpt); 2W 3,40% (không thay đổi); 1M 3,67% (-0,01 đpt).
- Tuần qua, NHNN bơm ròng 14.349 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường
mở. Đối với nghiệp vụ cầm cố. Trong tuần, NHNN đều đặn chào thầu 1.000 tỷ đồng/phiên
trên kênh cầm cố vẫn với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,75%, không có khối lượng trúng thầu.
Trong tuần không có đáo hạn. Đối với nghiệp vụ mua bán tín phiếu NHNN, trong tuần từ
03/06 – 07/06, NHNN chào thầu 72.000 tỷ đồng tín phiếu NHNN, các TCTD hấp thụ
được 70.450 tỷ đồng. Trong tuần có 84.799 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, tuần qua,
NHNN bơm ròng 14.349 tỷ đồng ra thị trường, đưa khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị
trường giảm xuống mức 70.450 tỷ đồng.
- Thị trường ngoại tệ: Trong tuần từ 03/06 – 07/06, tỷ giá trung tâm được NHNN
điều chỉnh tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt tuần 07/06, tỷ giá trung tâm được niêm yết
ở mức 23.058 VND/USD, giảm nhẹ 07 đồng so với cuối tuần trước đó. Tỷ giá LNH giảm
khá mạnh phiên đầu tuần, sau đó biến động nhẹ qua các phiên. Chốt ngày 7/6/2019, tỷ giá
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liên ngân hàng giao dịch ở mức 23.392 -23.394 VND/USD, giảm 23 – 25 đồng ở chiều
mua và bán. Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục biến động nhẹ trong tuần vừa qua. Kết
thúc ngày 07/06, tỷ giá giảm 20 đồng ở chiều mua vào và 15 đồng ở chiều bán ra so với
phiên cuối tuần trước đó, giao dịch ở mức 23.390 VND/USD - 23.415 VND/USD.
III. THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) có kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái
phiếu quốc tế. TPBank có kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế để tăng
vốn cấp II trong điều kiện ngân hàng đã đ ạt chuẩn Basel II vào 1/5/2019. Với kế hoạch lợi
nhuận trước thuế 2019 ( 3 nghìn 159 tỷ đồng), ngân hàng cần đẩy mạnh tín dụng và tăng
thêm vốn.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định 1178/QĐ-NHNN nhằm
triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để góp phần hạn chế tín dụng
đen với 7 giải pháp: (i) đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức đến toàn nhân dân; (ii)
mở rộng đa dạng loại hình cho vay, sản phẩm dịch vụ; (iii) đẩy mạnh huy động tối đa
nguồn vốn nhàn rỗi trong dân; (iv) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển dịch vụ cho
vay, thanh toán trực tuyến; (v) phối hợp với các Bộ ngành liên quan để quản lý hoạt động
cho vay ngang hàng, trực tuyến; (vi) tăng cường thanh tra, giám sát; (vii) chấp hành
nghiêm Luật giám định tư pháp, cung cấp thông tin phục vụ điều tra liên quan đến tín
dụng đen.
Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) đã chính th ức đưa vào vận
hành Cổng thông tin kết nối khách hàng vay qua Website và ứng dụng trên điện thoại di
động nhằm giúp khách hàng có thể tìm hiểu, lựa chọn và đăng ký vay vốn tại TCTD phù
hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Đồng thời, NHNN khuyến khích phát triển mô
hình ngân hàng lưu đ ộng ở những vùng khó khăn.
IV. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Thị trường cổ phiếu
Tuần qua, chỉ số VN Index hồi phục vào 2 phiên cuối tuần lên mức 958,3 điểm sau
khi kiểm định thành công ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 939 điểm. Thị trường được hỗ trợ bởi
sự hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ và kỳ vọng FED giảm lãi suất tăng cao.
Ngưỡng kháng cự ngắn hạn của VN Index là 865-870 điểm. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư
vẫn thận trọng, giá trị giao dịch bình quân trong tuần tại HSX (Sở Giao dịch chứng khoán
Tp.HCM) đạt 3.750 tỷ đồng/phiên, giảm 18% so với bình quân trong tháng 5.
Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng, giá trị giao dịch bình quân đạt 9.500 tỷ
đồng/phiên, tăng 20% so với tuần trước.
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2. Thị trường trái phiếu
Tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 2 nghìn 692 tỷ đồng từ phát
hành TPCP ở các kỳ hạn 10, 15, và 20 năm. Tỷ lệ trúng thầu đạt 82,8%, tương đương tuần
trước (82%). Lãi suất trúng thầu tiếp tục giảm từ 0,01 đến 0,05 điểm so với lần đấu thầu
trước. Kỳ hạn 20 năm nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu với lượng đặt thầu gấp
13 lần giá trị chào thầu trong khikỳ hạn 7 năm tiếp tục phát hành không thành công.
3. Dòng vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán
Tuần qua, khối ngoại mua ròng trở lại 18,2 triệu USD (mua ròng 10,3 triệu USD cổ
phiếu và 7,8 triệu USD trái phiếu) tập trung vào chứng chỉ quỹ ETF E1VFVN30.
Từ đầu 2019, khối ngoại mua ròng 1,49 tỷ USD (1,18 tỷ USD cổ phiếu, 316 triệu
USD trái phiếu).

ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA
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C. PHỤ LỤC
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Tổng khối lượng bơm

Tổng khối lượng hút

Nguồn: HSC và UBGSTCQG
Biến động một số chỉ số chứng khoán Việt Nam và quốc tế trong tuần
07/6/2019
So với tuần trước
So với cuối 2018
958,28
-0,17%
7,37%
VN Index
104,21
-0,13%
-0,02%
HNX Index
25.977
4,68%
11,36%
Dow Jones 30 (Mỹ)
7.340
2,49%
9,09%
FTSE 100 (Anh)
12.050
2,75%
14,12%
DAX 30 (Đức)
20.895
2,67%
4,40%
Nikkei 225 (Nhật)
2.828
-2,44%
13,40%
Shanghai Composite (TQ)
Nguồn: HSX, HNX, Yahoo Finance
Giá hàng hóa thế giới

Nguồn: Tradingeconomics

