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ĐIỂM TIN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Tin Quốc tế Tin trong nước

28 Quy định mới về lãi suất cho vay hỗ trợ

nhà ở áp dụng trong năm 2023

NHNN vừa ban hành Quyết định

2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 về áp

mức lãi suất 5% của các ngân hàng

thương mại áp dụng trong năm 2023 đối

với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở

theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-

NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số

32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và

Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày

29/7/2016. Quyết định này có hiệu lực thi

hành kể từ ngày 01/01/2023.
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Nhật Bản, Hà Lan sẽ tham gia cùng Mỹ siết

kiểm soát xuất khẩu máy móc sản xuất chip

công nghệ cao cho Trung Quốc.

Mỹ, Nhật và Hà Lan hiện là ba nước cung cấp

máy móc và công nghệ sản xuất chip tiên tiến

hàng đầu thế giới. Câc quốc gia này sẽ gần như

áp đặt phong tỏa hoàn toàn, khiến Trung Quốc

khó có thể mua thiết bị cần thiết để sản xuất

những con chip tiên tiến nhất hiện nay.

28 Fed tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15

năm trong cuộc họp 14/12.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất

tham chiếu thêm 50 điểm cơ bản, đưa mức lãi

suất hiện nay lên khoảng 4.25-4.5%, trong cuộc

họp ngày 14/12. Dự kiến, lãi suất sẽ tăng lên

5.1% sang năm 2023. Tuyên bố chính sách của

Ủy ban Thị trường mở liên bang – FOMC hầu

như không thay đổi so với cuộc họp tháng 11.
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Như vậy, trong 2 tháng qua, Chính phủ và

các cơ quan chức năng đã ban hành, dự

thảo một loạt văn bản chỉ đạo về các

chính sách liên quan tới các vấn đề nóng

thời điểm hiện nay là thị trường trái phiếu

doanh nghiệp, bất động sản, tín dụng.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, các

phản ứng kịp thời này của chính phủ và

các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ cho thị

trường tín dụng, thị trường trái phiếu

doanh nghiệp và thị trường bất động sản

về mặt pháp lý, về thanh khoản, qua đó

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
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Trong tuần trước, các ngân hàng trung ương

lớn thế giới đồng loạt tăng lãi suất.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi

suất lần thứ tư liên tiếp vào ngày 15/12 với

mức tăng 50 điểm cơ bản lên mức 2%.

Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất lần

thứ chín liên tiếp, với mức tăng cơ bản thêm

0.5%, từ 3% lên 3.5%.
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Thị trường ngoại hối đang đón nhận

nhiều thông tin tích cực.

Tỷ giá USD/VND tiếp tục có xu hướng

giảm do dòng vốn FDI giải ngân, vốn đầu

tư gián tiếp, cán cân thương mại thặng dư

hay dòng tiền từ các khoản vay ngoại tệ

mới được giải ngân
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Lãi suất VND: Tuần qua, lãi suất VND liên ngân hàng giảm qua tất cả các phiên ở tất cả các kỳ hạn.

Chốt ngày 19/12, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 4.62% (-0,99% so với

phiên cuối tuần trước đó); 1 tuần 5.22% (-0.9%); 2 tuần 5.67% (-1.36%); 1 tháng 7.68% (-0.48%)

Lãi suất USD: Tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Chốt tuần 16/12, lãi suất USD liên ngân hàng đóng

cửa ở mức: qua đêm 4.21% (+0.3%); 1 tuần 4.33% (+0.25%); 2 tuần 4.43% (+0.21%) và 1 tháng

4.60% (+0.16%).

1. Thị trường tiền tệ liên ngân hàng

Thời hạn
Kết tuần 1 tháng 12 

(02/12/22)
Kết tuần 2 tháng 12 

(09/12/22)
Kết tuần 3 tháng 12 

(19/12/22)
Biến động so với tuần 

gần nhất

Qua đêm 5.42 5.61 4.62 0.99

1 tuần 5.64 6.12 5.22 0.9

2 tuần 6.7 7.03 5.67 1.36

1 tháng 9.27 8.16 7.68 0.48

3 tháng 10.26 10.25 10.40 0.15

6 tháng 10.29 12.14 10.94 1.2

9 tháng 8.5 8.5

➢ Tỷ giá hạ nhiệt góp phần giúp lãi suất ổn định, thậm chí có thể giảm nếu điều kiện thuận lợi. Ông Nguyễn

Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội NH Việt Nam (VNBA), cho biết tại hội nghị để trao đổi, thống nhất các giải

pháp hỗ trợ DN vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi và phát triển vừa tổ chức, các NH đã thống nhất

giảm lãi suất cho vay và không tăng quá cao lãi suất huy động. VNBA đã kêu gọi và 100% hội viên thống

nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn không vượt quá 9.5%/năm (kể cả các khoản khuyến mại

cộng lãi suất).

➢ Tín hiệu giảm lãi suất huy động trên thị trường 1 có thể giúp ổn định thị trường tiền tệ trong thời gian tới,

đặc biệt là giai đoạn cuối năm khi nhu cầu thanh khoản tăng cao. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng

khẳng định sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng trong cả ngắn và trung, dài hạn.

➢ Việc điều chỉnh lãi suất điều hành tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung trong thời gian tới sẽ

được điều chỉnh linh hoạt dựa vào các kết quả thống kê lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp,…

Dự báo thị trường tiền tệ

Bảng: Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng
Nguồn: Website Ngân hàng Nhà Nước
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Trên thị trường sơ cấp: Ngày 14/12, Kho bạc Nhà nước huy động thành công toàn bộ 9,000 tỷ đồng trái

phiếu chính phủ gọi thầu. Trong đó, kỳ hạn 10 năm huy động được 6,000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động

được 3,000 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu hai kỳ hạn lần lượt tại 4.8%/năm và 4.9%/năm, không thay đổi so với

phiên đấu thầu trước.

Trên thị trường thứ cấp: Lợi suất trái phiếu chính phủ ít biến động trong tuần qua. Chốt phiên 16/12, lợi suất

trái phiếu chính phủ giao dịch quanh 1 năm 4.71% (không thay đổi); 5 năm 4.79% (không thay đổi); 10 năm

4.9% (-0.01%); 15 năm 5.02% (-0.01%).

2. Thị trường Trái phiếu chính phủ

Kỳ hạn
Kết quả trúng thầu
TPCP ngày 14/12 

(KBNN)

Biến động so với
phiên gọi thầu gần

nhất

10 năm 4.80% -

15 năm 4.90% -

➢ Thị trường mở tuần từ 12-16/12, NHNN chào thầu 28,000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 14

ngày, lãi suất ở mức 6/0%; và 12,000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày đấu thầu lãi suất. Có 32,132.84 tỷ

đồng trúng thầu ở cả hai kỳ hạn; có 45,660.68 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu

NHNN, có 39,999.8 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

➢ Như vậy, NHNN bơm ròng 26,471.96 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở, khối

lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 69,737.19 tỷ đồng, không còn tín phiếu NHNN lưu hành

trên thị trường.

3. Thị trường mở

Thị trường TPCP được dự báo tiếp tục duy trì trong

trạng thái ít giao dịch với thanh khoản kém khi chưa có

nhiều tin tức hỗ trợ tốt. Các thành viên giao dịch trên

thị trường tiếp tục giữ trạng thái quan sát, theo dõi thị

trường, giữ chênh lệch hai đầu mua/bán ở mức lớn.

Tuy nhiên, lợi suất trúng thầu trên thị trường sơ cấp và

thứ cấp đã thu hẹp đáng kể, điều này có thể kích hoạt

nhu cầu tham gia thị trường TPCP từ các NHTM trong

giai đoạn tới.

Dự báo thị trường TPCP
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Kỳ hạn
Khối lượng gọi thầu KBNN ngày

20/12 (tỷ VND)

10 năm 3,000

15 năm 3,000

Bảng: Kết quả trúng thầu và khối lượng gọi thầu
trên thị trường sơ cấp



THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Trong tuần qua, tỷ giá diễn biến ổn định

➢ Tính đến ngày 16/12, tỷ giá niêm yết giảm 0,76%, dao động quanh VND 23,600-VND 23,700 và

hiện chỉ còn tăng 3.2% so với cuối năm 2021.

➢ Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô - đồng chốt phiên với mức 23,710 VND/USD, tăng 200

đồng so với phiên 16/12.

➢ Tỷ giá trên thị trường tự do cũng điều chỉnh giảm về dưới VND24,000/USD

4. Thị trường ngoại hối

➢ Đáng chú ý, NHNN đã phát tín hiệu sẵn sàng mua USD khi niêm yết trở lại giá mua USD trên Sở

GDNHNN, ở mức VND23,450/USD. Trong bối cảnh trạng thái ngoại tệ ở các NHTM mới chỉ hồi phục

nhẹ, các Chuyên gia nghiêng về trường hợp NHNN sẽ thực hiện các hợp đồng hoán đổi USD-VND

nhằm cung cấp thanh khoản tiền đồng trên hệ thống. Nhìn chung, tâm lý găm giữ USD có thể đã

được giải tỏa nhờ chênh lệch tăng cao giữa lãi suất huy động VND và USD. Bên cạnh đó, các yếu tố

cơ bản liên quan đến nguồn cung ngoại tệ cũng có nhiều điểm tích cực, như dòng vốn FDI giải ngân,

FII, cán cân thương mại thăng dư hay dòng tiền từ các khoản vay ngoại tệ mới được giải ngân.

➢ Áp lực tỷ giá hiện tại không còn lớn, dù FED tăng lãi suất nhưng thị trường đã dự đoán trước đó, tỉ giá

không chịu áp lực nhiều. Hiện tại, thanh khoản USD đang rất dồi dào khiến giá USD giảm nhanh. Tỷ

giá được dự báo sẽ duy trì ổn định từ nay đến cuối năm, khi nhu cầu USD trên thị trường tự do giảm

trong khi nguồn cung ngoại tệ cuối năm dự kiến dồi dào khi lượng kiều hối về nhiều.

Dự báo thị trường ngoại hối

Tỷ giá ngày 13/12/2022 Tỷ giá ngày 19/12/2022

Ngoại tệ Mua Bán Mua Bán Thay đổi

USD 24,830 23,450 24,780 50

EUR 23,695 26,189 23,811 26,317 128

JPY 163 180 165 182 2

GBP 27,580 30,483 27,360 30,240 243

CHF 24,015 26,543 24,084 26,619 76

AUD 15,177 16,774 15,061 16,647 127

CAD 16488 18,224 16,437 18,167 57

Bảng: Tỷ giá giao dịch tham khảo tại Sở giao dịch NHNN
Nguồn: Website NHNN

(*) Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích đều đã được thu thập, đánh giá với mức cẩn trọng tối đa có thể.
Tuy nhiên, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ các nguồn thông tin công bố, Phòng Nguồn vốn không đảm bảo về tính xác thực của
các thông tin được đề cập trong báo cáo phân tích cũng như không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo cáo sau thời điểm báo
cáo này được phát hành.
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