
Triển vọng kinh tế thế giới kém tích cực và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khi căng thẳng thương mại Mỹ  
- Trung không đạt được thỏa thuận và có xu hướng leo thang. 

Trong nước, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng song không tích cực như cùng kỳ năm 2018. 

Dịch vụ tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tiếp tục diễn biến tích cực nhờ tiềm năng phát triển thị 
trường tiêu dùng nội địa. 

Tình hình phát triển doanh nghiệp diễn biến khá tích cực với số DN thành lập mới và quay trở lại 
hoạt động tăng, trong khi số DN tạm ngừng hoạt động và giải thể giảm so cùng kỳ 2018, kinh tế tư nhân 
tiếp tục được quan tâm tạo điều kiện phát triển cùng sự tham gia tích cực của các chủ thể liên quan tại Diễn 
đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2019 (2/5).

CPI tháng 5 tăng khi tác động của việc tăng giá xăng dầu và giá điện dần được phản ánh rõ hơn.  

Xuất khẩu tăng trưởng chậm lại trong khi nhập khẩu tăng nhanh khiến cho cán cân thương mại 
trong 5 tháng đầu năm trở lại nhập siêu; tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài diễn biến tích cực, vốn 
FDI đăng ký tăng mạnh (nhờ vốn góp, mua cổ phần và vốn đầu tư tăng thêm từ các nước châu Á tăng cao); 

tăng trưởng khách quốc tế ở mức thấp so cùng kỳ. 

Giải ngân vốn từ ngân sách nhà nước vẫn chậm, tốc độ tăng vốn đầu tư từ nguồn NSNN đạt thấp 
nhất trong giai đoạn 2016-2019.

Về thị trường tài chính-ngân hàng, tỷ giá tương đối ổn định, trong khi lãi suất thị trường liên ngân 
hàng có xu hướng giảm. Tín dụng tăng trưởng thấp hơn so mức tăng cùng kỳ các năm trước, thị trường 
chứng khoán (TTCK) diễn biến kém tích cực, thanh khoản ở mức thấp dù khối ngoại tiếp tục mua ròng 
mạnh mẽ.

Các chỉ tiêu TH 5T/2016 TH 5T/2017 TH 5T/2018 TH 5T/2019 DB 6T/2019 

Tăng trưởng GDP (%, yoy) 5,06 (Q1) 5,15 (Q1) 7,45 (Q1) 6,79 (Q1) 6,8-6,9 

CPI bình quân (%, yoy) 2,21 4,48 3,01 2,74 2,35 

Chỉ số SXCN - IIP (%, yoy) 7,5 5,7 9,7 9,4 9,2-9,4 

Bán lẻ hàng hóa và DV tiêu 

dùng (nghìn tỷ đồng) 
1.427,1 (+9,1%) 1.600,8 (+10,2%) 1.752,7 (+10,1%) 1.583,7 (+11,9%) 

2.375 

(+12%) 

Xuất khẩu (tỷ USD) 67,52 (+6,3%) 80,38 (+19%) 94,42 (+17,6%) 100,74 (+6,7%) 115-116 

Nhập khẩu (tỷ USD) 66,16 (-1,1%) 82,92 (+25,3%) 91,78 (+10,7%) 101,28 (+10,3%) 113-114 

Cán cân thương mại (tỷ USD) 1,37 -2,54 2,63 -0,54 0,5-1 

Vốn FDI đăng ký (tỷ USD) 10,98 (+155,7%) 12,13 (+10,4%) 9,90 (-18,4%) 16,74 (+69,1%) 18-20 

Vốn FDI thực hiện (tỷ USD) 5,80 (+17,2%) 6,15 (+6,0%) 6,77 (+10,1%) 7,3 (+7,8%) 8-9 

Tăng trưởng tín dụng (%) 3,98 5,13 4,86 3.23 (17/4) 6-8 

VND mất giá (cuối kỳ so đầu 

năm, %) 
-0,92 -0,03 +0,22 +0,87 1,2-1,3 

Số DN thành lập mới 44.470 (+24,09%) 50.534 (+12,95%) 52.322 (+3,54%) 53.998 (+3,20%) - 

Số DN quay trở lại hoạt động 12.999 (+75,57%) 13.458 (+3,53%) 14.294 (+6,2%) 20.264 (+41,77%) - 

Số DN tạm ngừng hoạt động 

và hoàn tất giải thể 
35.283 (+25,34%) 37.492 (+6,26%) 39.641 (+5,73%) 27.932 (-29,54%) - 

Bảng 1: Một số chỉ tiêu kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016-2019 

* Số trong ngoặc đơn: tăng/giảm so cùng kỳ năm trước 

Nguồn: Tổng hợp từ TCTK, Bộ KHĐT và Dự báo của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV. 



 Trang 2 

Chỉ số SXCN (IIP) tháng 5 tăng tích cực hơn tháng 4 (+9,4% so với +9,2%) chủ 

yếu nhờ tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo. Bên cạnh đó, ngành SX, phân 

phối điện có mức tăng trưởng khá mạnh so với các tháng trước đó cùng sự gia 

tăng sản lượng của Cty Nhiệt điện Duyên hải (Trà Vinh). Đáng chú ý, trong các 

ngành CN cấp II, ngành SX sản phẩm điện tử, máy tính, sản phẩm quang học bắt 

đầu phục hồi sau 2 tháng tăng trưởng âm. Tuy nhiên, trong 5 tháng, mức tăng thấp 

của ngành này (chỉ +3,1%) cùng mức giảm của ngành SX thuốc, hóa dược, dược 

liệu và ngành SX phương tiện vận tải khác đã khiến mức tăng của toàn ngành chế 

biến, chế tạo chỉ tương đương mức tăng tháng trước và thấp hơn mức +12,1% 

cùng kỳ năm 2018. 

Hoạt động bán lẻ 

hàng hóa và dịch vụ 

tiếp tục diễn biến tích 

cực 

Sản xuất công 

nghiệp tiếp tục tăng 

trưởng song không 

tích cực như cùng kỳ 

năm 2018 

Hình 2: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, 5T/2015-2019 Hình 1: Tăng trưởng chỉ số SXCN 5 tháng một số ngành, 2018-2019 

Nguồn: TCTK. 

Hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiếp tục là một điểm sáng trong diễn biến 

kinh tế tháng 5/2019. Một số yếu tố hỗ trợ gồm có: giá cả thị trường khá ổn định, 

cung cầu hàng hóa được đảm bảo, trong khi tháng 5 bắt đầu vào mùa du lịch hè. 

Tăng trưởng doanh thu bán lẻ tháng 5 so cùng kỳ đạt 11,4%, lũy kế 5 tháng tăng 

trưởng 11,6% và 8,6% (nếu không có yếu tố giá). Đây là những mức tăng rất tích 

cực nếu so với tăng trưởng cùng kỳ năm 2018 (các mức tăng cùng kỳ lần lượt là 

10,4%; 10,1% và 8,5%). 

Diễn biến kinh tế thế giới đáng chú ý nhất trong tháng 5 là căng thẳng thương mại 

Mỹ - Trung leo thang với động thái áp thuế suất mới (25%) của phía Mỹ lên 200 

tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và các phản ứng trả đũa của Trung Quốc. Các diễn 

biến này đã và đang có rất nhiều tác động đến hoạt động thương mại, đầu tư và 

tâm lý kinh doanh trên phạm vi toàn cầu cũng như sẽ có ảnh hưởng nhất định đến 

Việt Nam. Chi tiết đánh giá tổng thể các tác động đến kinh tế Việt Nam sẽ được 

phân tích ở phần “Tiêu điểm”.  

Các dữ liệu kinh tế từ các nền kinh tế lớn đều cho thấy tín hiệu kém khả quan. Suy 

giảm số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng lâu bền cùng sự không chắc chắn về động 

thái tiếp theo của Fed (tăng hay giảm lãi suất?) khiến triển vọng kinh tế Mỹ trở 

nên ảm đạm. JP Morgan ngày 24/5 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ quý 2 

xuống 1% (từ mức 2,25% trước đó). Kinh tế khu vực châu Âu hồi phục tốt hơn 

với tăng trưởng theo quý đạt 0,4% trong quý I/2019 (cao gấp đôi tăng trưởng quý 

IV/2018). Mặc dù vậy, các rủi ro chính trị, kinh tế bao gồm Brexit, căng thẳng 

thương mại với Mỹ, khả năng vỡ bong bóng tín dụng tại Thổ Nhĩ Kỳ, tăng trưởng 

chậm lại của Trung Quốc - thị trường XK quan trọng của châu Âu... vẫn là những 

mối lo ngại với kinh tế khu vực. Ở khu vực châu Á, tại Nhật Bản, niềm tin đầu tư 

và tiêu dùng sụt giảm mạnh; mức lạm phát trong tháng 4/2019 (0,9%) vẫn cách xa 

mức mục tiêu (2%); tương tự, tại Trung Quốc, sản xuất công nghiệp và cầu tiêu 

dùng (thể hiện qua tăng trưởng mức bán lẻ) cũng sụt giảm mạnh và nhiều chỉ số  

kinh tế kém lạc quan khác cho thấy hàng loạt các biện pháp kích thích kinh tế của 

Trung Quốc đã bắt đầu mất tác dụng và thuế quan của Mỹ có thể bắt đầu gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến kinh tế nước này. 

Nguồn: TCTK. 
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Nguồn: TCTK. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt khoảng 21,5 tỷ USD, tăng 
5,2% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 5 tháng 
đầu năm, xuất khẩu ước đạt 100,76 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018. 
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có mức tăng trưởng tốt vẫn là Điện tử, máy tính 
và linh kiện (+11,1%); hàng dệt (+10,3%); giày dép (+14,3%). Trong khi đó, mặt 
hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là Điện thoại và linh kiện đã lấy lại đà tăng 
trưởng (sau khi giảm ở các tháng trước) nhưng chỉ tăng khiêm tốn (+3%). Một số 
mặt hàng tiếp tục có xu hướng giảm là nhóm hàng thủy sản (-1%), cà phê (-23%), 
hạt điều (-14,1%), gạo (-20%), hạt tiêu (-2,1%). Nhập khẩu tháng 5 ước đạt 22,8 
tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập 
khẩu ước đạt 101,28 tỷ USD, tăng 10,3% so cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng 
nhập khẩu chủ yếu đến từ các sản phẩm là nguyên liệu phục vụ cho các ngành 
xuất khẩu như vải (+11,8%); sắt thép (+9,4%); điện thoại và linh kiện (+7,5%); 
máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng (+6,6%). Như vậy, trong tháng 5, cán cân 
thương mại hàng hóa thâm hụt 1,3 tỷ USD, khiến cán cân thương mại lũy kế 5 
tháng trở lại thâm hụt 548 triệu USD (4 tháng thặng dư 752 triệu USD).  

Vốn đăng ký 5 tháng duy trì đà tăng mạnh chủ yếu khi cả hoạt động góp vốn mua 
cổ phần (đạt 7,65 tỷ USD, tăng 278% so với cùng kỳ) và lượng vốn cấp mới cùng 
tăng mạnh (đạt 6,46 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ). Theo đối tác, Trung 
Quốc và vùng lãnh thổ liên quan (Hong Kong) tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đăng 
ký 7,1 tỷ USD, tiếp đó là Hàn Quốc với 2,62 tỷ USD và Singapore với 2,09 tỷ 
USD. Luồng vốn đăng ký chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến 
(đạt 12 tỷ USD, chiếm 71,7% tổng vốn đăng ký ) tiếp tục phản ánh xu hướng gia 

Hình 5: Xuất nhập khẩu 5 tháng, 2015-2019 (tỷ USD) 

Vốn FDI tăng mạnh 

nhờ hoạt động góp 

vốn, mua cổ phần và 

đầu tư từ Trung 

Quốc tăng nhanh 

Nguồn: TCHQ và TCTK. 

Hình 6: Thu hút FDI 5 tháng, 2015-2019 (tỷ USD) 

Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài. 

Xuất khẩu tăng 

trưởng chậm lại, 

trong khi nhập khẩu 

tăng nhanh khiến 

cho cán cân thương 

mại trong 5 tháng 
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Chỉ số CPI tăng 0,49% so với tháng trước do: (i) điều chỉnh giá xăng dầu vào 
ngày 2/51 với mức tăng 956 đồng/lít (dù sau đó có điều chỉnh giảm nhẹ vào 17/5) 
và 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu trong tháng 4 đã tạo áp lực tăng giá lên nhóm 
giao thông (tăng 2,64% so với tháng trước); (ii) điều chỉnh tăng giá điện từ tháng 
3 tiếp tục phản ánh khiến nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 1,28% so với 
tháng trước); (ii) thời tiết nắng nóng làm nhóm đồ dùng gia đình tăng (tăng 0,11% 
so với tháng trước (chủ yếu do giá quạt, sửa chữa bảo dưỡng máy điều hòa tăng)). 
Trong khi đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống lại tương đối ổn định (tăng 0,05% 
so với tháng trước) khi giá lương thực giảm do vào vụ thu hoạch và giá thịt lợn 
tiếp tục giảm do dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa được kiểm soát. Dự báo chỉ số CPI 
bình quân trong tháng 6 sẽ tăng 2,35% do sự bù trừ giữa các yếu tố: (i) khả năng 
giá dầu thế giới điều chỉnh giảm trong ngắn hạn sẽ làm dịu bớt áp lực tăng giá 
xăng dầu; (ii) đồng USD duy trì ổn định hơn làm giảm áp lực lên tỷ giá USD/
VND trong ngắn hạn; và (iii) thời tiết nắng nóng khiến sản lượng nông nghiệp bị 
tác động làm nhóm hàng lương thực tăng giá trở lại; . 

Hình 4: Mức tăng CPI tháng 5, 2015-2019  Hình 3: Biến động CPI 2015-T5/2019  

Nguồn: TCTK. 

CPI tháng 5 tăng khi 

tác động của việc 

tăng giá xăng dầu và 

giá điện tiếp tục được 

phản ánh rõ hơn 

1Tăng vào 2/4 và 17/4 với tổng mức tăng 2.690 đồng/lít (+14,5%); vào 2/5 tăng 956 đồng (+4,5%) 
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Hình 7: Diễn biến tỷ giá USD/VND 5 tháng đầu 2019 

Nguồn: Viện ĐT&NC tổng hợp. 

Theo số liệu cập nhật nhất, tăng trưởng tín dụng đến ngày 17/4 đạt 3,23%, tốc độ 

tăng trưởng đạt thấp là do: (i) định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2019 khoảng 

14%, thấp hơn so với năm 2018 (17%); (ii) sức mua những tháng đầu năm 2019 

thấp dẫn đến việc sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực 

nông nghiệp nông thôn, ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của DN; (iii) bản thân 

các ngân hàng chủ động không tăng trưởng tín dụng do sắp đến thời hạn phải đáp 

ứng các chỉ tiêu an toàn theo chuẩn Basel 2; (iv) yếu tố chu kỳ; (v) những dòng 

vốn mới, mô hình kinh doanh mới tăng cung ứng vốn cho nền kinh tế như 

Fintech, cho vay ngang hàng, tổ chức tài chính vi mô, thị trường cổ phiếu, trái 

phiếu, đặc biệt là trái phiếu DN đang phát triển mạnh mẽ cung cấp nguồn vốn 

trung dài hạn cho các doanh nghiệp ngày càng tích cực. Với diễn biến hiện tại, 

nhiều khả năng tăng trưởng tín dụng sẽ sát với định hướng tăng trưởng chung cả 

năm khoảng 14% như NHNN đưa ra đầu năm. 

Tăng trưởng tín 

dụng đang chậm lại 

rõ rệt  

Từ đầu tháng 5, tỷ giá VND/USD biến động mạnh hơn và tính đến ngày 29/5 đã 

tăng khoảng 0,87% so với đầu năm (riêng từ 6/5 đến 20/5, tỷ giá giao dịch biến 

động nhanh và tăng khoảng 0,5%) do: (i) đồng USD mạnh lên trên thị trường thế 

giới, (ii) tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến tâm lý và hoạt động 

của các DN, nhà đầu tư và người dân. Song từ 20/5 đến cuối tháng, tỷ giá có xu 

hướng ổn định quanh ngưỡng 23.400 VND/USD. Dự báo, trong tháng 6, biến 

động tỷ giá trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ -

Trung nhưng không biến động lớn do quan hệ cung cầu ngoại tệ cơ bản ổn định, 

nguồn dự trữ ngoại hối đã được tăng cường (lên hơn 65 tỷ USD).  

Tỷ giá biến động vào 

đầu tháng 5 và ổn 

định trở lại từ ngày 

20/5 đến nay  

Hình 8: Tăng trưởng tín dụng qua các tháng, 2017-2019 

Nguồn: NHNN. 

tăng hoạt động sản xuất, chế tạo của các DN nước ngoài tại Việt Nam. Vốn FDI 
thực hiện 5 tháng đạt 7,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.  

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 5 ước đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, tăng 

1,4% so với cùng kỳ năm trước (vốn Trung ương 3,2 nghìn tỷ đồng, giảm 28,5%; 

vốn địa phương 22,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8%). Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn 

đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 99,5 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 28,9% kế 

hoạch năm và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước (là mức thấp nhất nếu so với 

mức tăng cùng kỳ các năm 2016-2018). Như vậy, tuy có tăng so với năm trước 

nhưng nhìn chung tiến độ thực hiện nguồn vốn từ ngân sách còn rất thấp so với kế 

hoạch mà Chính phủ đã đề ra.  

Tốc độ tăng vốn đầu 

tư từ nguồn ngân 

sách Nhà nước đạt 

thấp nhất trong giai 

đoạn 2016-2019 

Tính đến ngày 29/5/2019, lãi suất LNH kỳ hạn O/N ở mức 2,88%/năm, kỳ hạn 1 

tuần ~3,09%/năm, kỳ hạn 1 tháng ~3,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng ~4,09%/năm, tăng 

nhẹ từ 0,16-0,23%/năm so với cuối tháng 4, song vẫn giảm từ 0,41-0,87%/năm so 

với đầu năm. 

Dự kiến, đến hết quý II/2019 NHNN tiếp tục định hướng điều hành lãi suất phù 

hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ; kết hợp 

đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ. Theo đó, lãi 

suất qua đêm liên ngân hàng dự báo sẽ chuyển động trong khoảng 2,5-4%/năm 

trong quý II/2019 và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan quản lý.  

Lãi suất liên ngân 

hàng tăng nhẹ trong 

tháng 5 ở tất cả các 

kỳ hạn  

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang tăng trưởng chậm lại với tốc độ tăng 

trưởng 5 tháng đầu năm là 8,8% (so mức 29,5% cùng kỳ năm 2018), chủ yếu do 

khách từ thị trường TQ (chiếm ~30% tổng lượng khách) sụt giảm (-0,8%). 

Tăng trưởng khách 

quốc tế ở mức thấp 

so cùng kỳ 
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Hình 9: Diễn biến lãi suất liên ngân hàng 5 tháng đầu 2019  

Nguồn: Viện ĐT&NC tổng hợp. 

Hình 10: Diễn biến thị trường chứng khoán 5 tháng đầu 2019  

Nguồn: Bloomberg. 

Thị trường chứng khoán tháng 5/2019 chưa có dấu hiệu phục hồi, chốt phiên giao 
dịch ngày 29/5/2019, thị trường đóng cửa ở mức 972 điểm, giảm 8 điểm (-0,8%) 
so với cuối tháng 4/2019, tuy nhiên vẫn tăng 80 điểm (+8,9%) so với đầu năm. 
Hiện nay, dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đã được trình Quốc hội cho ý kiến 
với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung mang tính đột phá. Một số quy định dự kiến 
sẽ có ảnh hưởng lớn như: nâng điều kiện vốn điều lệ (VĐL) đã góp từ 10 tỷ đồng 
lên 30 tỷ đồng đối với đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; nâng điều 
kiện VĐL tối thiểu đã góp đối với công ty đại chúng từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng; tăng 
cường sự tham gia của NĐT nước ngoài; và tăng thẩm quyền trong thanh, kiểm 
tra, xử lý vi phạm cho UBCKNN… Dự kiến, dự thảo luật được ban hành sẽ tạo ra 
bước ngoặt mới cho sự phát triển của TTCK Việt Nam trong tương lai. 

TTCK diễn biến kém 

tích cực 

Tiếp theo quyết định áp dụng mức thuế 25% đối với 50 tỷ USD hàng hóa nhập 
khẩu từ Trung Quốc hiệu lực hồi tháng 8/2018; ngày 17/9/2018, Tổng thống Mỹ 
D. Trump chính thức tuyên bố sẽ áp thuế 10% lên các mặt hàng nhập khẩu từ 
Trung Quốc trị giá gần 200 tỷ USD, hiệu lực từ ngày 24/9/2018 và mức thuế đã 
tăng lên 25% từ 10/5/2019. Tổng thống D.Trump cũng cảnh báo, nếu không đạt 
được thỏa thuận, Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế đối với khoảng 300 tỷ USD hàng hóa 
nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc áp thuế từ 8-25% với hơn 
5.000 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, trị giá 60 tỷ USD, một phần có hiệu lực từ 
ngày 24/9/2018 và phần còn lại hiệu lực từ 1/6/2019. Đến nay, hai bên vẫn giữ 
lập trường của mình, và dường như cả hai vẫn chưa sẵn sàng tiếp tục đàm phán.  

Diễn biến leo thang 

căng thẳng thương 

mại Mỹ - Trung  

Đối với điều hành kinh tế nói chung, Chính phủ, các Bộ, ngành cần chú trọng: 

- Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn 

biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và chuỗi giá trị toàn cầu (theo dõi sát sao hoạt động sản 

xuất công nghiệp và xuất khẩu của một số doanh nghiệp, nhà máy lớn để có sự hỗ trợ kịp thời nếu cần 

thiết). 

- Tiếp tục phối hợp linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khóa, giá cả; việc điều hành giá các hàng hóa do Nhà 

nước điều tiết, quản lý cần nhịp nhàng, tránh dồn vào cùng một thời điểm; xem xét đánh giá tình hình tiêu 

thụ điện năng thực tế của doanh nghiệp và các hộ gia đình, cân đối giữa các mục tiêu lợi nhuận - đảm bảo 

an sinh xã hội - khuyến khích tiết kiệm điện để điều chỉnh mức giá bán lẻ điện phù hợp. 

- Tiếp tục tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. 

- Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách thực chất môi trường kinh doanh và tiếp 

tục đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. 

- Theo dõi sát diễn biến của căng thẳng thương mại và biến động trên các thị trường quốc tế để có phản 

ứng linh hoạt, kịp thời (chi tiết đề xuất tại phần Tiêu điểm). 

Sau khi thông tin về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung không thu được 
kết quả như kỳ vọng; cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước có xu hướng 
ngày càng leo thang, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ D. Trump đăng trên 
Twitter (5/5, giờ Mỹ) tuyên bố áp thuế tăng từ 10% lên 25% đối với gần 200 tỷ 

Phản ứng của các 

NHTW và biến động 

thị trường tài chính 
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USD hàng nhập từ Trung Quốc từ ngày 10/5/2019 và các hành động trả đũa của 
Trung Quốc (như nêu trên); hầu hết Chính phủ và ngân hàng trung ương (NHTW) 
các nước đều theo dõi động thái của các bên và biến động của thị trường tài chính 
toàn cầu; chưa có NHTW nào đưa ra điều chỉnh về tỷ giá, lãi suất, dự trữ bắt 
buộc...Theo đánh giá của Bloomberg, NHTW các nước (như Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Indonesia) dường như đang cố gắng giữ đồng tiền của mình ổn định và ngăn 
chặn dòng vốn tháo chạy (capital flight) thay vì đua nhau phá giá để tạo lợi thế cạnh 
tranh xuất khẩu.  

 

Xem xét kỹ danh mục các mặt hàng của TQ chịu áp thuế 25%; một số ngành, lĩnh 
vực XK chủ lực của VN có thể được hưởng lợi, chủ yếu là hàng tiêu dùng. Theo 
Citi Research, VN có thể tranh thủ được 20-25% (18-23 tỷ USD) trong tổng 66 tỷ 
USD hàng tiêu dùng, thực phẩm và 25 tỷ USD điện tử, điện thoại và linh kiện. Đối 
với các mặt hàng tư liệu SX, hàng công nghiệp, sắt thép… phải chịu thuế suất 25%, 
lượng XK những hàng hóa này của VN sang Mỹ chỉ chiếm tỷ trọng 0,5-1,5% tổng 
NK những mặt hàng này của Mỹ; do đó việc áp thuế mới này ảnh hưởng không 
nhiều. Tuy nhiên, đòi hỏi các DNVN phải nhanh nhạy, chủ động, tìm ra những lợi 
thế để khai thác, tranh thủ cơ hội để vươn lên, chiếm lĩnh thị phần. 
VN hiện đang là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn (tổng kim ngạch XNK 
hàng hóa năm 2018 ~200% GDP), tổng cầu thế giới, Mỹ, TQ và EU giảm sẽ tác 

Tác động đến 

thương mại VN  

TTCK Mỹ (Dow Jones, Nasdaq, S&P500), châu Âu (FTSE, DAX, CAC), Trung 
Quốc (gồm cả Hong Kong) và các thị trường chứng khoán lớn khác (TOPIX-Nhật 
Bản, KOSPI-Hàn Quốc) đều giảm điểm khá lớn so với ngày giao dịch trước đó và 
biến động mạnh so với đầu năm 2019, sau khi Tổng thống Trump chính thức tuyên 
bố áp thuế 25% như nêu trên và các hành động trả đũa của Trung Quốc. Theo đó, 
tính từ ngày 6/5 đến hết ngày 29/5/2019, TTCK Mỹ giảm bình quân -3,23% (trong 
đó DJIA -4,1%, Nasdaq -6,4%, S&P500 -4,4%); TTCK Châu Âu (CAC -3,1%, 
DAX -2,1%); TTCK Hàn Quốc (KOSPI) giảm -7,2%, Nhật Bản (Nikkei 225) giảm 
-4,2%; TTCK Trung Quốc (Shanghai -1,8%, Hang Seng -6,8%).Tương tự, chỉ số 
MSCI của 23 thị trường mới nổi (gồm cả khối BRICS) cũng giảm mạnh -7,0% 
trong gần 20 ngày qua, với giá trị giao dịch trung bình ngày chỉ còn khoảng 30 tỷ 
USD/ngày, thấp hơn so với trung bình 35,3 tỷ USD/ngày giai đoạn từ 1/1-
29/5/2019 .Trong vòng 1 tuần (17-23/5/2019), các nhà đầu tư nước ngoài đã liên 
tiếp bán ròng cổ phiếu A-share của Trung Quốc trên hai sàn Thượng Hải và Thẩm 
Quyến với tổng mức bán ròng trong 5 ngày là 20,3 tỷ CNY (tương đương khoảng 
2,94 tỷ USD). 

Thị trường chứng 

khoán (TTCK) 

biến động mạnh 

theo chiều hướng 

giảm điểm. 

Thị trường ngoại 

hối quốc tế biến 

động mạnh với 

nhiều đồng tiền 

mất giá.  

Từ đầu năm đến hết ngày 29/5/2019, chỉ số giá trị đồng USD (DXY) đã tăng 
khoảng 1,91% so với các đồng tiền chủ chốt khác; trong khi đó, ngoại trừ đồng Rúp 
của Nga (RUB), Bath Thái (THB), Peso của Philippines (PHP)… tăng giá so với 
đồng USD; hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác đều giảm giá so với USD (trong đó 
EUR giảm -2,6%; CNY giảm khoảng –0,76%; JPY tăng 0,36%, VND giảm -
0,87%...v.v.). Tính riêng từ ngày 6/5 đến hết ngày 29/5/2019, chỉ số tiền tệ thị 
trường mới nổi (MSCI currency) giảm -1,2%, là mức biến động mạnh nhất kể từ 
tháng 8/2018 đến nay, với mức biến động trung bình khoảng -0,1%/ngày; trong đó, 
một số đồng tiền mất giá mạnh so với USD trong hơn 2 tuần qua là CNY (-0,76%), 
TWD (-2,32%), MYR (-1,41%), SGD (-1,26%), IDR (-0,2%). Trong bối cảnh đó, 
VND mất giá -0,5% so với USD là mức thấp và là điều có thể hiểu được. 

Hình 11: Biến động của chỉ số đồng USD (DXY) và một số đồng tiền khác (%, 1/1-29/5/2019)  

Nguồn: Viện ĐT&NC tổng hợp. 
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động tiêu cực tới hoạt động XK của VN, do đây là những đối tác lớn nhất của VN 
(chiếm 19,4%, 17,1% và 17,4% tổng kim ngạch XK của VN 2018). Tuy nhiên, nếu 
VN tận dụng được các cơ hội một số ngành hàng nêu trên và tận dụng tốt các FTA, 
thì sẽ giảm thiểu đáng kể tác động tiêu cực này. Cuộc chiến thương mại do Mỹ phát 
động với mục tiêu đánh vào ngành sản xuất công nghiệp của TQ, các sản phẩm từ 
TQ có thể gây sức ép khá lớn đến hàng hoá VN, đặc biệt khi bị dư thừa do không 
XK được vào Mỹ; trong khi thâm hụt thương mại của VN với TQ lại chủ yếu là các 
sản phẩm này. Đồng thời, khi TQ không XK được hàng hóa sang Mỹ, sẽ phải thúc 
đẩy tiêu dùng nội địa, khiến nhu cầu NK hàng hóa vào TQ sẽ giảm. Hệ quả là nhập 
siêu của VN từ TQ tăng lên. Ngoài ra, chiến tranh thương mại có thể làm xáo trộn 
chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra những tác động xấu đến tất cả các nước tham gia 
chuỗi, trong đó có VN.

 

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có thể dẫn tới những biến động lớn trên thị 
trường ngoại hối quốc tế. Theo đó, giá trị đồng USD có xu hướng tăng lên (một 
phần là do kinh tế Mỹ vẫn khá ổn), trong khi giá trị đồng CNY giảm như nêu trên. 
Mặc dù thị trường ngoại hối Việt Nam về cơ bản ổn định (do quan hệ cung-cầu cơ 
bản ổn, thanh khoản thị trường tương đối dồi dào, dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng...), 
nhưng những biến động mạnh trên thị trường ngoại hối quốc tế có tác động nhất 
định tới tỷ giá USD/VND. Trong gần 4 tháng đầu năm 2019, tỷ giá giao dịch ổn 
định. Tuy nhiên, đến đầu tháng 5/2019, tỷ giá VND/USD biến động mạnh hơn, 
khiến cho tính đến hết ngày 29/5/2019, tỷ giá giao dịch đã tăng khoảng 0,87% so 
với đầu năm; riêng giai đoạn từ ngày 6/5 đến 29/5/2019, tỷ giá giao dịch đã tăng 
khoảng 0,6%. Nguyên nhân chủ yếu là do: (i) đồng USD mạnh lên trên thị trường 
thế giới, (ii) lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang; qua đó tác động 
đến tâm lý và hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, còn quan 
hệ cung-cầu ngoại tệ cơ bản ổn định. Đáng lưu ý là từ ngày 20/5 đến nay, tỷ giá đã 
ổn định trở lại, thậm chí VND có xu hướng tăng giá nhẹ so với USD Về trung và 
dài hạn, tỷ giá USD/VND sẽ tùy thuộc chủ yếu vào các yếu tố vĩ mô như tăng 
trưởng GDP, trạng thái cán cân thanh toán tổng thể, cán cân thương mại, thu hút 
FDI, giá vàng... và sự quản lý sát sao, cũng như động thái phù hợp của NHNN. Tuy 

Tác động đối với 

thị trường ngoại 

hối, tỷ giá và lãi 

suất 

Về cơ bản, đầu tư vào VN vẫn phụ thuộc nhiều vào một số đối tác lớn có cam kết 
lâu dài, có chiến lược và vốn đầu tư FDI lớn tại VN như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Singapore,… nên rất khó để dòng vốn FDI đảo chiều. Trên thực tế, trong 5 tháng 
đầu năm 2019, tổng vốn FDI đăng ký và mua cổ phần, góp vốn đạt 16,74 tỷ USD, 
tăng 69,1% so cùng kỳ năm 2018; trong khi vốn FDI thực hiện đạt 7,3 tỷ USD, tăng 
7,8% so với cùng kỳ năm 2018.  
Đối với đầu tư từ Mỹ, chiến tranh thương mại và các ưu đãi để Mỹ khuyến khích 
các DN Mỹ rút về đầu tư trong nước, do đó có thể khiến dòng vốn đầu tư từ Mỹ vào 
VN tăng chậm lại. Tuy nhiên, trên thực tế, một số DN Mỹ đang đầu tư tại TQ cũng 
có xu hướng chuyển dịch sản xuất sang VN (như Procon Pacific, Brooks, Apple…). 
Do đó, ảnh hưởng đến đầu tư của Mỹ vào VN là không nhiều (Hiện  Mỹ là NĐT 
lớn thứ 11 tại VN (với tổng vốn đăng ký là 9,33 tỷ USD và vốn thực hiện khoảng 
7,5 tỷ USD, chiếm phần nhỏ (4,5%) trong tổng số 180 tỷ USD tổng vốn thực tại 
VN). 
Đối với đầu tư từ TQ, dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng bởi chi phí đầu tư tại VN vẫn 
tương đối thấp so với TQ. Thực tế, trong 4 tháng đầu năm 2019, TQ có tổng số vốn 
đầu tư đăng ký mới đạt 1,3 tỷ USD (tăng gần 5,6 lần cùng kỳ năm 2018), chiếm đến 
24,6% tổng vốn đăng ký mới (so với tỷ lệ chỉ 6,5% cùng kỳ năm 2018).  
Điểm tích cực và cũng là cơ hội rất quan trọng là đã và đang có xu hướng 
chuyển dịch đầu tư từ TQ sang ASEAN, trong đó VN được đánh giá là ứng viên 
sáng giá nhất (do triển vọng tăng trưởng kinh tế khá cao, chính trị ổn định, chi phí 
và kỹ năng lao động cạnh tranh, môi trường kinh doanh cải thiện, được nâng hạng 
tín nhiệm…). Theo Amcham, ít nhất 30% DN Mỹ và gần 50% DN các nước khác 
tại TQ đang có ý định dịch chuyển đầu tư sang ASEAN. Thậm chí, một số DN TQ 
cũng đang chuyển hoạt động sản xuất sang VN (như DN Sintai Furniture đang 
chuyển 20% hoạt động sản xuất sang VN). 
- Đối với thị trường BĐS, trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển đầu tư như vậy, 
nhu cầu BĐS công nghiệp; nhà ở cao cấp và bình dân dự báo sẽ tăng mạnh, nhất là 
các địa bàn lân cận TQ, các địa bàn có khả năng đáp ứng yêu cầu về CSHT, nhân 
lực và môi trường đầu tư thông thoáng, hợp lý. 

Tác động đến đầu 

tư và thị trường 

bất động sản 

https://thethaovanhoa.vn/tags/h%C3%A0ng+h%C3%B3a.htm
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nhiên, do cơ chế quản lý tỷ giá trung tâm của Việt Nam được dựa trên một rổ tiền tệ 
(gồm 8 loại tiền chủ chốt như USD, EUR, JPY, CNY...) trong khi kim ngạch 
thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc chiếm khoảng 23% tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu năm 2018, nên trong trường hợp đồng CNY bị mất giá thì VND cũng 
chịu áp lực giảm giá không nhỏ. Có điểm thuận lợi là khả năng Trung Quốc phá 
giá CNY là không cao, với 3 lý do chính: (i) Trung Quốc lo ngại sự rút vốn mạnh 
(capital flight) như đã xảy ra trong năm 2015, (ii) Trung Quốc không muốn bị cho 
là thao túng tiền tệ, gây căng thẳng thêm trong cuộc chiến thương mại, và (iii)Trung 
Quốc vẫn kiên định tiến trình quốc tế hóa đồng CNY (mặc dù đồng CNY giảm giá 
mạnh trong tháng 5, nhưng Chính phủ và NHTW Trung Quốc cho rằng đó là do 
biến động trên thị trường, họ không chủ động, không cố tình phá giá đồng CNY). 
Dù vậy, bài toán tỷ giá đã trở nên phức tạp hơn (một phần là do yếu tố tâm lý), đòi 
hỏi cần theo dõi chặt chẽ để có những dự báo cũng như ứng xử phù hợp. Tuy nhiên, 
với cơ chế và kinh nghiệm điều hành tỷ giá linh hoạt, chủ động, với việc sử dụng 
đồng bộ nhiều công cụ khác nhau của Ngân hàng Nhà nước cùng với nguồn lực 
ngoại hối đã được tăng cường, quan hệ cung-cầu ngoại tệ cơ bản ổn định; vi vậy  
dự báo tỷ giá USD/VND trong tầm kiểm soát và mức tăng 2-3% trong năm 2019 
là mức chấp nhận được. 
Về lãi suất, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tuy không trực tiếp tác động lên lãi 
suất tại Việt Nam nhưng có thể tác động gián tiếp thông qua biến động tỷ giá và áp 
lực lạm phát. Tỷ giá USD/VND dự báo chịu áp lực hơn và đặc biệt áp lực lạm phát 
tăng lên trong ngắn hạn có thể khiến mặt bằng lãi suất tăng nhẹ. Tuy nhiên, nếu 
chiến tranh thương mại căng thẳng hơn, FED có thể bắt đầu hạ lãi suất, khi đó mặt 
bằng lãi suất USD giảm, góp phần giảm áp lực lãi suất USD và VND tại Việt Nam. 
Trong bối cảnh giằng co đó, khả năng lãi suất VND sẽ đi ngang (có đôi lúc tăng 
nhẹ) là điều có thể xảy ra.  

 

Tác động đến thị 

trường chứng 

khoán  

Về vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII): mặc dù trong năm 2018 và 5 tháng đầu 
năm 2019, TTCK Việt Nam biến động mạnh hơn, song Việt Nam vẫn là nơi thu hút 
mạnh vốn ngoại. Trong 5 tháng đầu năm 2019, hoạt động góp vốn, mua cổ phần của 
nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh (đạt mức cao nhất từ trước tới nay), tổng giá trị 
góp vốn đạt 7,65 tỷ USD, tăng 278% so cùng kỳ năm 2018. Nếu loại trừ 3,85 tỷ 
USD do khoản chuyển nợ thành vốn cổ phần của Beerco Ltd (Công ty con của 
ThaiBev tại Hong Kong) vào Công ty TNHH Vietnam Beverage thì vốn FII đạt 3,8 
tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2018.  
Trong ngắn hạn, TTCK Việt Nam hiện tại có nhiều liên thông với thị trường tài 
chính quốc tế; do đó, những biến động bất lợi với nỗi lo chiến tranh thương mại trên 
thị trường tài chính quốc sẽ có tác động đáng kể đối với TTCK Việt Nam. Với triển 
vọng kinh tế tăng trưởng khá cao (WB và ADB dự báo GDP Việt Nam năm nay 
tăng 6,6-6,8%), lạm phát tiếp tục được chú trọng kiểm soát, doanh nghiệp niêm yết 
kinh doanh khả quan; chỉ số VNIndex tăng khá tính từ đầu năm đến nay (8,9%) so 
với mức tăng bình quân 0,55% của ASEAN-5. Mặc dù thanh khoản thị trường ở 
mức khá thấp, song khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh mẽ, đạt hơn 5.100 tỷ đồng 
trong quý 1/2019, trong đó có tới 85% đến từ các quỹ chỉ số ETFs. Khả năng cao 
khối ngoại sẽ tiếp tục mua ròng trong quý 2/2019 và là động lực giúp ổn định 
TTCK. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều biến động, 
nguồn vốn FII vào các nước mới nổi hay đang phát triển có xu hướng sụt giảm, thì 
số liệu về dòng vốn FII vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2019 là tín hiệu tốt cho cả 
nền kinh tế và TTCK. Tuy nhiên, trong tháng 5/2019, với sự leo thang của chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung, tương tự như các TTCK khu vực, TTCK Việt Nam 
có nhiều biến động hơn. Trong 18 phiên giao dịch từ 6/5-29/5/2019, khối ngoại đã 
bán ròng 13/18 phiên (trong đó có bán ròng 8 phiên liên tiếp từ 7/5 đến 16/5), mua 
ròng 5/18 phiên; với giá trị bán ròng gần 1.671 tỷ đồng.  
Về trung và dài hạn, trong bối cảnh còn nhiều rủi ro, nhà đầu tư có thể rút vốn từ 
các thị trường mới nổi về các thị trường ít rủi ro hơn, an toàn hơn. Tuy nhiên, với 
mức giá chứng khoán hấp dẫn hơn (hệ số P/E từ 22 lần xuống còn khoảng 14 lần 
hiện nay), tiềm năng phát triển kinh tế khá cao, chính trị ổn định và các tổ chức 
quốc tế nâng xếp hạng tín nhiệm gần đây; Việt Nam là một trong số ít nước mới nổi 
có nhà đầu tư ngoại mua ròng, với mức gần 1,9 tỷ USD trong năm 2018 (tăng 60% 
so với năm 2017) và khoảng 16.163 tỷ đồng (khoảng 690 triệu USD) từ đầu năm 
đến nay (29/5/2019). Mặc dù vậy, cần hết sức lưu ý rủi ro các dòng vốn quốc tế có 
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- Trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang tác động đến nền kinh tế Việt 
Nam nói chung, trong đó có thị trường tài chính ngân hàng; tạo sức ép lên tỷ giá, lãi 
suất và TTCK; vì vậy Chính phủ, Bộ, ngành, các doanh nghiệp... cần tiếp tục 
nghiên cứu, dự báo về điều chỉnh chính sách kinh tế của các nước lớn như Mỹ, 
Trung Quốc, cũng như theo sát diễn biến của các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - 
Trung Quốc; đưa ra các kịch bản khác nhau, phù hợp; trong đó cần có thêm các 
nghiên cứu định lượng về các tác động đến tổng thể nền kinh tế Việt Nam, đến hệ 
thống tài chính - ngân hàng, đến các nhóm ngành lớn trong nền kinh tế; từ đó, có cơ 
sở đề ra các biện pháp ứng phó kịp thời và phù hợp. 
 - Các cơ quan quản lý, các DN... cần theo dõi sát sao, bám sát những biến động 
trên thị trường tài chính, tiền tệ để có những ứng xử, can thiệp kịp thời; có các kịch 
bản dự phòng; cần gia tăng hơn nữa sự linh hoạt, chủ động về ngoại tệ, lãi suất; tăng 
cường sử dụng các công cụ phái sinh để giảm thiểu rủi ro về tỷ giá, lãi suất. 
Các cơ quan quản lý, Hiệp hội, ngành nghề... tăng cường cập nhật các thông tin liên 
quan tới ngành nghề, lĩnh vực, DN bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại. Đặc 
biệt cần có phân tích và kịch bản ứng xử đối với từng ngành hàng, mặt hàng xuất 
khẩu cụ thể của Việt Nam; các biến động tỷ giá, lãi suất; thông tin đầy đủ, kịp thời 
tới các doanh nghiệp (đặc biệt là các DN thuộc nhóm ngành dự báo chịu tác động - 
cả tích cực và tiêu cực) để chủ động ứng phó trước những biến động.   
Như vậy, chiến tranh thương mại Mỹ -Trung leo thang có tác động đến thị trường 
hàng hóa, tài chính - tiền tệ toàn cầu và VN. Về tổng thể, kinh tế Việt Nam được dự 
báo tiếp tục tăng trưởng khá cao và tương đối ổn định; tỷ giá, lãi suất và chứng 
khoán trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, động thái địa chính trị và căng thẳng thương 
mại diễn biến khó lường, tính bất định và rủi ro tăng, đòi hỏi Chính phủ, các Bộ, 
ngành, doanh nghiệp, định chế tài chính phải theo dõi sát sao diễn biến chiến tranh 
thương mại, biến động trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế; từ đó đưa ra các 
kịch bản phù hợp và ứng xử, can thiệp kịp thời, linh hoạt, chủ động. Đồng thời, chú 
trọng tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, của thị trường tài chính - tiền tệ với 
các cú sốc bên ngoài thông qua việc đẩy nhanh xử lý những tồn tại, tăng các gối 
đệm như dự trữ ngoại hối, an toàn vốn cùng với việc tích cực dùng các công cụ 
quản lý rủi ro tỷ giá, lãi suất, phái sinh tài chính... nhằm tận dụng cơ hội, giảm thiểu 
rủi ro đối với nền kinh tế VN nói chung và thị trường tài chính - tiền tệ nói riêng.  

Một số gợi ý chính 

sách điều hành 

hiện nay và trong 

ngắn hạn  

*Một số báo cáo đánh giá về tác động của leo thang căng thẳng 

thương mại đến nền kinh tế Việt Nam; đến thị trường tài chính - tiền 

tệ thế giới và Việt Nam đã được Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV 

thực hiện và đăng tải trên một số kênh thông tin. 

sự đảo chiều; đồng thời theo dõi sự chuyển dịch dòng vốn từ TTCK sang các kênh 
đầu tư ít rủi ro hơn như tiết kiệm, BĐS... Ngoài ra, khả năng thay đổi đáng kể chính 
sách kinh tế của Mỹ khiến cho các nhà đầu tư quốc tế điều chỉnh danh mục đầu tư 
của mình tại các thị trường mới nổi để tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt hơn tại Mỹ; điều 
này cũng có thể tác động tiêu cực tới luồng vốn đầu tư gián tiếp vào các nước đang 
phát triển, trong đó có Việt Nam. Do đó, nhà điều hành Việt Nam cần theo dõi sát 
sao, xây dựng kịch bản để có thể ứng phó kịp thời. 

 


