TUẦN23-27/9/2019

BẢN TIN
KINH TẾ - TÀI CHÍNH

ủY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUốC GIA

A. KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
- Kinh tế Eurozone đứng trước nguy cơ chững lại. Dữ liệu thống kê của IHS
Markit công bố (23/9) cho thấy, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Eurozone, yếu tố
chủ chốt đo lường sức khỏe kinh tế của ngành sản xuất, đã giảm từ 51,9 của tháng 8 xuống
mức 50,4 trong tháng 9, là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2 013. Vấn đề Anh rời khỏi Liên
minh châu Âu (Brexit), và những lo ngại về xung đột thương mại là những nguyên nhân
có thể khiến nền kinh tế khu vực tiếp tục chững lại trong thời gian tới.
- Ngân hàng phát triển châu Á ADB (T9/2019) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế
ở 45 quốc gia đang phát triển châu Á xuống còn 5,4% trong năm nay và 5,5% trong năm
2020, giảm 0,3 và 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. ADB nhận định rủi ro đối
với các nền kinh tế của khu vực đang tăng lên khi thương mại và đầu tư suy yế u do căng
thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, trong khi tăng trưởng kinh tế đang
chậm lại ở các nền kinh tế tiên tiến và các nền kinh tế lớn của khu vực đang phát triển
châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan.
- Mỹ: Theo Bộ Thương mại Mỹ, chi tiêu tiêu dùng, vốn đóng góp 2/3 hoạt động
của kinh tế Mỹ, chỉ tăng 0,1% trong tháng 8 (tháng 7 tăng 0,5%). Bên cạnh đó, đầu tư kinh
doanh cũng tiếp tục giảm khi đơn đặt hàng cho thiết bị và máy móc lâu dài tháng 8 đã
giảm 0,2% so với tháng trước và giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu kém
tích cực này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP quý III của Mỹ.
- Trung Quốc: Kinh tế Trung Quốc có thể tiếp tục suy giảm trong quý III. Theo
khảo sát quý mới nhất của China Beige Book với hơn 3.300 doanh nghiệp Trung Quốc,
các chỉ số như doanh thu, lợi nhuận, sản lượng sản xuất, khối lượng bán hàng và tăng
trưởng công việc đều chậm lại so với quý trước, các đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu
cũng suy giảm. Vì vậy, nhiều khả năng tăn g trưởng GDP quý III của Trung Quốc sẽ thấp
hơn quý trước, dự báo đạt 6,1%. Ngân hàng Phát triển châu Á vừa hạ dự báo tăng trưởng
kinh tế của Trung Quốc xuống còn 6,2% trong năm nay và 6% trong năm tới, thấp hơn
0,1% so với dự báo hồi tháng 4.
- Thị trường chứng khoán quốc tế và khu vực:
Chứng khoán Mỹ giảm điểm tuần thứ hai liên tiếp. Chỉ số Dow Jones 30 giảm
0,43%, S&P 500 giảm 1,0%. Tâm lý nhà đầu tư thận trọng chờ đón cuộc đàm phán thương
mại Mỹ - Trung Quốc cấp bộ trưởng diễn ra vào 10-11/10.
Chỉ số DAX 30 (Đức) giảm 0,7%; chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 1,1%. Tháng
9/2019, chỉ số PMI lĩnh v ực sản xuất của Đức chỉ ở mức 41,4; giảm mạnh so với tháng 8
(43,5) và là tháng thứ 9 liên tiếp dưới 50.
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Chỉ số Nikkei 225 (Nhật) giảm 0,49%, Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm
2,47%. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 và
2020 của Trung Quốc xuống 6,2% và 6,0% từ mức 6,3% và 6,1% trước đó.
- Thị trường ngoại hối quốc tế: Chốt phiên 27/09, chỉ số USD Index ở mức 99,11
điểm; tăng 0,6% so với tuần trước đó. Các đồng tiền chủ chốt của các quốc gia châu Á hầu
hết đều giảm giá so với USD trong tuần (SGD giảm 0,31%; KRW giảm 0,74%; CNY giảm
0,44%; JPY giảm 0,34%).
- Thị trường ngân hàng quốc tế và khu vực:
Ngày 29/9 Ủy ban Phát triển và Ổn định Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ tăng
cường mở rộng thị trường tài chính, khuyến khích các tổ chức tài chính và quỹ nước ngoài
đầu tư vào thị trường tài chính trong nước. Trước đó, cơ quan quản lý Trung Quốc đã b ỏ
quy định về hạn ngạch đầu tư nước ngoài và cam kết bỏ trần giới hạn sở hữu nước ngoài
đối với các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm nhân thọ vào năm 2020.
Cho vay ngang hàng (P2P Lending) phát triển mạnh tại Châu Á. Trung Quốc có
700 công ty, Singapore chiếm thị phần 58,4% về P2P ở Đông Nam Á. Theo nghiên cứu
của Robocash Group, dư nợ cho vay P2P toàn cầu tăng từ 9 tỷ USD (năm 2014) lên 54 tỷ
USD vào (năm 2018) và tiếp tục tăng trưởng trong vài năm tới.

B. KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM
I. KINH TẾ VIỆT NAM
- ADB: Kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng cao trong 2019 và 2020. Theo Báo
cáo cập nhật triển vọng phát triển Châu Á 2019 (25/9), Ngân hàng Phát triển Châu Á
(ADB) dự báo kinh tế Việt Nam sẽ duy trì mức tăng trưởng 6,8% và 6,7% trong 2 năm
2019 và 2020, sau khi bứt phá mạnh với mức 7,1% năm ngoái. Theo ADB, mặc dù tăng
trưởng xuất khẩu chững lại do xung đột thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc kéo
theo sự sụt giảm của thương mại toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh nhờ
cầu nội địa tiếp tục gia tăng và dòng vốn FDI được duy trì. Triển vọng về tiêu dùng trong
nước tiếp tục tích cực, được hỗ trợ bởi sự gia tăng thu nhập, mở rộng việc làm, và lạm
phát duy trì ở mức thấp.
- 9 tháng: xuất siêu 5,9 tỷ USD, chủ yếu vẫn nhờ khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài. Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm
2019 ước tính đạt 382,72 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 194,3 tỷ USD, tăng
8,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước có tốc độ tăng cao
16,4%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (5%). Theo đó, 9 tháng
đầu năm 2019 ước tính xuất siêu 5,9 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập
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siêu 19,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,3 tỷ
USD.
II. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
- Tuần từ 23/09 - 27/09, lãi suất VND LNH tiếp tục giảm ở tất cả các kỳ hạn so
với tuần trước đó, tuy nhiên đà giảm đã ch ậm lại. Chốt tuần 27/09, lãi suất VND LNH
giao dịch quanh mức: ON 2,17% (-0,09 đpt); 1W 2,46% (-0,04 đpt); 2W 2,60% (-0,18
đpt); 1M 3,07% (-0,15 đpt).
- Tuần qua, NHNN bơm/hút ròng 0 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở.
Đối với nghiệp vụ cầm cố, NHNN đều đặn chào thầu 1.000 tỷ đồng/phiên trong cả 5 phiên
tuần qua với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất ở mức 4,50%/năm. Tuy nhiên không có khối lượng
trúng thầu. Đối với kênh tín phiếu NHNN, tuần qua, NHNN chào thầu 69.000 tỷ đồng tín
phiếu NHNN với kỳ hạn 07 ngày, lãi suất 2,50%. Các TCTD hấp thụ được toàn bộ khối
lượng này. Trong tuần có 69.000 tỷ đồng đáo hạn trên kênh này. Như vậy, NHNN
bơm/hút ròng 0 tỷ đồng từ thị trường trong tuần qua.Tổng cộng, NHNN bơm/hút ròng 0 tỷ
đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở.
- Thị trường ngoại tệ: Trong tuần từ 23/09 - 27/09, tỷ giá trung tâm được NHNN
điều chỉnh theo xu hướng tăng dần. Chốt tuần 27/09, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở
mức 23.160 VND/USD, tăng 18 đồng so với cuối tuần trước đó. Tỷ giá LNH trong tuần
qua tiếp tục biến động nhẹ quanh mức tỷ giá mua của NHNN. Kết thúc phiên cuối tuần
27/09, tỷ giá LNH đóng cửa tại 23.202 VND/USD, giảm nhẹ 02 đồng so với phiên cuối
tuần trước đó. Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục ít biến động trong tuần vừa qua. Kết
thúc ngày 27/09, tỷ giá giảm nhẹ 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên
cuối tuần trước đó, đóng cửa tại 23.180 – 23.210 VND/USD.
III. THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG
NHTM CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) có khả năng đáp ứng Basel II
trong thời gian tới do tăng vốn cấp 2 thêm 3 nghìn tỷ đồng và phát hành hơn 600 triệu cổ
phiếu. BIDV phân phối thành công 3 nghìn tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 10 năm.
Đồng thời, BIDV cũng phát hành hơn 600 tri ệu cổ phiếu giá trị hơn 20 nghìn tỷ (15% vốn
điều lệ của BIDV) cho đối tác KEB Hana Bank.
NHTM CP Nam Á được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 537 tỷ đồng (lên
mức 3 nghìn 890 tỷ đồng) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Từ đầu năm
2019 đến nay, có 7/35 NHTM trong nước tăng vốn với tổng giá trị vốn điều lệ tăng thêm
khoảng 4 nghìn 600 tỷ đồng.
Tuần qua, một số NHTM điều chỉnh tăng lãi suất huy động bằng VND đối với kỳ
hạn từ 6 đến 12 tháng. Các NHTM cổ phần điều chỉnh lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng
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tăng, ở mức 6-7,5%/năm, cá biệt có ngân hàng là 8,21%/năm, tùy vào giá trị và kỳ hạn
huy động. Trong khi đó, lãi suất huy động của nhóm 4 NHTM Nhà nước ít biến động, lãi
suất huy động kỳ hạn 6 tháng giữ ở mức 5,1 -5,5%/năm.
IV. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Thị trường cổ phiếu
Tuần qua, chỉ số VN Index hồi phục lên mức 997,8 điểm nhờ thông tin GDP quý 3
tăng trưởng tích cực (tăng 7,31%). Nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng một số cổ phiếu bluechip là động lực tăng trưởng của VN Index. Tuy nhiên thanh khoản còn ở mức thấp (giá trị
giao dịch sàn HSX giảm 10% so với tuần liền trước) và khối ngoại bán ròng 5,1 triệu
USD.
Ngày 27/9, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell tiếp tục giữ Việt Nam ở danh
sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và sẽ đánh giá lại vào kỳ đánh giá
thường niên tháng 9/2020.
2. Thị trường trái phiếu Chính phủ
Tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được 3 nghìn 50 tỷ đồng TPCP
các kỳ hạn 7,10,15 và 30 năm; tỷ lệ trúng thầu đạt 94%. Lãi suất trúng thầu tiếp tục giảm
từ 0,07 đến 0,21 điểm % ở tất cả các kỳ hạn. Kết thúc tháng 9, KBNN huy động được 153
nghìn 991 tỷ đồng, hoàn thành 59,2% kế hoạch năm 2019, kỳ hạn phát hành bình quân là
13,44 năm, lãi suất bình quân là 4,83%/năm.
3. Dòng vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán
Tuần qua, khối ngoại bán ròng 5,1 triệu USD cổ phiếu và mua ròng 129,5 triệu
USD trái phiếu. Lũy kế từ đầu năm 2019, khối ngoại mua ròng 1,88 tỷ USD trên thị
trường chứng khoán(1,23 tỷ USD cổ phiếu và 650,4 triệu USD trái phiếu).
V. THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM
Doanh thu phí bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng tích cực. 9 tháng đầu năm 2019 doanh
thu phí bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó
doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 22%, bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12%.
Tập đoàn bảo hiểm FWD Group đẩy mạnh hợp tác bảo hiểm với Vietcombank.
Theo đó, FWD sẽ mua lại công ty con Vietcombank Cardif Life Insurance của
Vietcombank đồng thời ký thỏa thuận hợp tác phân phối bảo hiểm dài hạn qua ngân hàng
này.

ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA
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C. PHỤ LỤC
Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng từ 09/01/2018-27/9/2019, %
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