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ĐIỂM TIN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Tin Quốc tế Tin trong nước

28

Nhiều ngân hàng đang tăng cường phát

hành trái phiếu.

HDBank, Agribank, LietVietPost Bank,

VietinBank phát hành trái phiếu nhằm đáp

ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh,

tăng trưởng tín dụng, đáp ứng quy định về

an toàn vốn và hoạt động trong năm 2023.
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Nước Mỹ chờ đón thông tin quan trọng

vào ngày 5/1/2023.

Biên bản cuộc họp giữa tháng 12/2022 của

Fed sẽ được công bố vào sáng sớm ngày

5/1/2023. Ngoài ra, thông tin về thị trường lao

động Mỹ tháng 12 cũng sẽ được công bố sau

đó một ngày.

28 Triển vọng 2023.

Năm 2023 sẽ là một năm nhiều khó khăn đối

với kinh tế toàn cầu. Cục Dự trữ Liên bang

Mỹ (Fed) đưa ra tín hiệu là lạm phát đã

chững lại và kinh tế Mỹ vẫn có điểm sáng với

chỉ số tích cực về số việc làm mới. Trong khi

đó, kinh tế khu vực EU vẫn chưa ra khỏi vòng

xoáy của lạm phát và khủng hoảng năng

lượng. Cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài có

nguy cơ đẩy nền kinh tế châu Âu vào suy

thoái. ADB vẫn khuyến cáo chính phủ các

nước trong khu vực cần tiếp tục cảnh giác

với lạm phát và những bất ổn của kinh tế

toàn cầu để đưa ra các chính sách và biện

pháp điều hành phù hợp, nhằm kiểm soát

hiệu quả lạm phát, nhưng không làm mất đà

tăng trưởng kinh tế.
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Tổng quan kinh tế Việt Nam 2022.

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính GDP

năm 2022 tăng 8.02% so với năm trước do

nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt

mức tăng cao nhất từ năm 2008. Nâng quy

mô nền kinh tế lên 409 tỷ USD.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt hơn

3.219 nghìn tỷ, tăng 11.2% so với 2021.

Xuất nhập khẩu đều tăng so với 2021, xuất

siêu đạt khoảng 11.2 tỷ USD.

Số doanh nghiệp thành lập mới và hoạt

động trở lại tăng 30.3% so với 2021; gấp

1.45 lần số DN rút khỏi thị trường.

Tốc độ tăng toàn ngành công nghiệp tăng

7.69% so với 2021.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu

dùng ước đạt 5.679 nghìn tỷ, tăng hơn 19%

so với 2021.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2022 tăng

3.15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc

hội đề ra.
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Triển vọng kinh tế Trung Quốc năm 2023.

Chính phủ Trung Quốc nới lỏng các hạn chế,

bãi bỏ các yêu cầu kiểm dịch, cách ly đối với

khách du lịch nội địa từ ngày 8/1/2023, là một

sự kiện bất ngờ với kỳ vọng của hầu hết các

doanh nghiệp và nhà phân tích. Điều này có

thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong lĩnh

vực dịch vụ trên khắp thế giới, góp phần giảm

bớt căng thẳng chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy

nhiên, nếu nhu cầu tăng đột ngột có thể khiến

tốc độ tăng lạm phát diễn ra nhanh hơn.
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Tỷ lệ nợ xấu nội bảng vẫn ở mức an toàn.

Chia sẻ tại buổi Họp báo Triển khai nhiệm vụ

ngành Ngân hàng năm 2023, Phó Thống đốc

Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, tỷ

lệ nợ xấu nội bảng vẫn ở mức an toàn, dưới

2% (1.92%). Tuy nhiên, để ngăn ngừa nguy

cơ nợ xấu phát sinh, ngành Ngân hàng sẽ

triển khai quyết liệt Đề án “Cơ cấu lại hệ

thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ

xấu giai đoạn 2021-2025”.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Lãi suất VND: Lãi suất liên ngân hàng tăng ở các kỳ hạn dưới 1 tháng. Chốt ngày 30/12, lãi suất

LNH giao dịch quanh mức: : qua đêm 4.97% (+1.47%); 1 tuần 5.80% (+0.97%); 2 tuần 6.68%

(+0.23%); 1 tháng 7.82% (+0.02%).

Lãi suất USD: Tăng ở hầu hết các kỳ hạn, chốt cuối tuần, USD trên thị trường liên ngân hàng giao

dịch quanh mức: qua đêm 4.30% (+0.04%); 1 tuần 4.43% (không thay đổi); 2 tuần 4.55% (+0.02%);

1 tháng 4.73% (+0.05%).

1. Thị trường tiền tệ liên ngân hàng

Thời hạn
Kết tuần 3 tháng 12 

(19/12/22)

Kết tuần 4 tháng 12 

(23/12/22)

Kết tuần 5 tháng 12 

(29/12/22)

Biến động so với tuần 

gần nhất

Qua đêm 4.62 3.49 2.81 0.68

1 tuần 5.22 4.24 5.08 0.84

2 tuần 5.67 6.65 5.28 1.37

1 tháng 7.68 7.91 8.17 0.26

3 tháng 10.4 8.06 9.09 1.03

6 tháng 10.94 9.97 10.91 0.94

9 tháng 9 9 9.61 0.61

➢ Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) - Phạm Chí Quang dự báo xu hướng lãi suất còn tiếp tục

tăng: Theo đó, năm 2023, lạm phát có thể vẫn trên đà đi lên và các đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể vẫn

được thực hiện nếu lạm phát tăng lên nhanh. Sức ép của tỷ giá tuy đã giảm nhưng cũng không thể chủ

quan trong bối cảnh đồng USD đang có biến động. Do đó, duy trì sự ổn định giá cả có thể sẽ là trọng tâm

chính của chính sách tiền tệ. Trong điều hành tín dụng, quan điểm của NHNN thận trọng nhưng không

cứng nhắc; điều hành sao cho phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế và đảm bảo an toàn hệ thống. Bên

cạnh đó, NHNN tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách, cho vay mua nhà ở

xã hội…

➢ Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết để nền kinh tế phục hồi ổn định, Việt Nam cần kịp thời giải

ngân vốn đầu tư công, khơi thông dòng vốn để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Để tháo

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, ngành Ngân hàng tập trung thực hiện các giải pháp cải

cách, đơn giản thủ tục cho vay để nâng cao khả năng tiếp cận vốn.

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: Tính đến 28/12, KBNN huy động thành công toàn bộ 5,500 tỷ đồng trái phiếu

chính phủ gọi thầu. Trong đó, kỳ hạn 10 năm huy động được toàn bộ 2,500 tỷ đồng và 15 năm huy động

được 3,000 tỷ đồng/kỳ hạn với lãi suất trúng thầu lần lượt là 4.65%/năm (-0.09%) và 4.8%/năm (-0.09%).

Trong tuần qua không có trái phiếu chính phủ đáo hạn.

Trên thị trường thứ cấp: Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua tăng mạnh

lên 6,443 tỷ đồng/phiên. Lợi suất TPCP giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn. Chốt phiên 30/12, lợi suất TPCP

giao dịch như sau: 1 năm 4.64% (-0.03%); 2 năm 4.65% (-0.04%); 3 năm 4.67% (-0.03%); 5 năm 4.7% (-

0.06%); 7 năm 4.75% (-0.06 %); 10 năm 4.8% (-0.05 %); 15 năm 4.92% (-0.07%)

2. Thị trường Trái phiếu chính phủ

Kỳ hạn

Kết quả trúng

thầu TPCP ngày

28/12 (KBNN)

Biến động so với

phiên gọi thầu

gần nhất

10 năm 4.65% -0.09%

15 năm 4.8% -0.09%

➢ Tuần từ 26/12 - 30/12, NHNN chào thầu 49,000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 7 ngày, lãi

suất ở mức 6%. Có 41,905.52 tỷ đồng trúng thầu; có 34,708.78 tỷ đồng đáo hạn. NHNN chào thầu

tín phiếu NHNN với kỳ hạn 7 ngày ở hầu hết các phiên (riêng ngày 26/12 có thêm kỳ hạn 14 ngày).

Như vậy, có 124,399.8 tỷ đồng tín phiếu trúng thầu với lãi suất trúng thầu từ 5,19% - 6%.

➢ Như vậy, NHNN hút ròng 37,203.06 tỷ đồng VND khỏi thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường

mở, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 62,899.52 tỷ đồng, tín phiếu NHNN ở mức

124,399.8 tỷ đồng.

3. Thị trường mở

Theo VBMA, năm 2022, thị trường TPCP đạt 49% kế

hoạch năm, tương đương huy động thành công 194

nghìn tỷ, trên tổng mức 400 nghìn tỷ theo kế hoạch

đầu năm. Thị trường giao dịch trong trạng thái thanh

khoản kém, các thành viên giữ trạng thái quan sát do

chưa có nhiều tín hiệu tích cực.

Lãi suất trúng thầu tiếp tục giảm nhẹ so với tuần

trước. Tuy nhiên, mức chênh lệch lợi suất trúng thầu

trên thị trường sơ cấp và thứ cấp đã thu hẹp đáng kể.

Kỳ vọng các bên sẽ tham gia thị trường TPCP sôi

động trong năm 2023.

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

ngày 28/12 (tỷ VND)

10 năm 2,500

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 giảm ở các phiên

➢ Tỷ giá trung tâm vẫn được NHNN điều chỉnh giảm nhẹ qua hầu hết các phiên. Chốt ngày 30/12, tỷ

giá trung tâm được niêm yết ở mức 23,612 VND/USD, giảm 19 đồng so với phiên cuối tuần trước.

➢ Tỷ giá LNH biến động nhẹ trong trong các phiên của tuần qua. Phiên cuối tuần 30/12, tỷ giá LNH

đóng cửa tại 23,600 VND/USD, không thay đổi so với phiên cuối tuần trước đó.

➢ Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục giảm trong tuần qua. Chốt phiên 30/12, tỷ giá tự do giảm 345

đồng ở chiều mua vào và 355 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 23,715 VND/USD và 23,775

VND/USD.

4. Thị trường ngoại hối

➢ Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Đức Lệnh, cho biết, lượng kiều hối đổ

về thành phố năm nay dự báo đạt khoảng 6.8 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng của kiều hối về TP. Hồ

Chí Minh tuy thấp hơn năm ngoái, nhưng vẫn là mức tốt trong bối khi lạm phát và suy giảm kinh tế

tại một số khu vực và quốc gia trên thế giới và các diễn biến phức tạp về địa chính trị tại một số

khu vực. Việc kiều hối tiếp tục tăng trưởng dương qua từng quý hỗ trợ tích cực phục hồi và tăng

trưởng kinh tế-xã hội thành phố, góp phần quan trọng trong việc phát huy hiệu quả sử dụng các

nguồn vốn ngoại tệ, cũng như bảo đảm quan hệ cung cầu ngoại tệ.

➢ Lạm phát tại các nền kinh tế lớn trên thế giới đang giảm nhiệt, kinh tế bắt đầu phục hồi sẽ giúp

cho kiều bào có thêm thu nhập, lượng kiều hối gửi về nước trong thời gian tới dự kiến sẽ tăng.

Các ngân hàng cũng đưa ra nhiều chính sách và chương trình tri ân khách hàng để thu hút lượng

kiều hối gửi vào ngân hàng.

➢ Dự kiến, tỷ giá sẽ được giữ ở mức ổn định hoặc giảm nhẹ trong những tháng đầu năm 2023.

Dự báo thị trường ngoại hối

Tỷ giá ngày 27/12/2022 Tỷ giá ngày 03/01/2023

Ngoại tệ Mua Bán Mua Bán Thay đổi

USD 23,450 24,780 23,450 24,780

EUR 23,875 26,388 23,930 26,449 61

JPY 169 187 172 190 3

GBP 27,106 29,960 27,038 29,884 76

CHF 24,082 26,616 24,278 26,834 218

AUD 15,126 16,719 15,238 16,842 123

CAD 16,552 18,294 16,522 18,261 33

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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