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I. KINH TẾ THẾ GIỚI 

1. Tình hình chung kinh tế thế giới 

 

Tháng 10/2016, IMF hạ mức dự báo 

tăng trưởng kinh tế thế giới 2016 

xuống 3,1%. giảm 0,1% so với dự báo 

trước đó hồi tháng 4/2016. 

Ngân hàng trung ương các nước tiếp 

tục chính sách nới lỏng tiền tệ. Giá 

hàng hóa được dự báo tăng trở lại, 

tăng trưởng kinh tế 2017 sẽ được cải 

thiện so với năm 2016. 

Chính sách của một số NHTW lớn: Mỹ 

- FED Khả năng sẽ tăng lãi suất trong 

tháng 12 tới. NHTW Anh vẫn tiếp tục 

chính sách hỗ trợ thị trường. Trung 

Quốc, PBoc phải bán một lượng 

khổng lồ trái phiếu chính phủ Mỹ đẻ 

hỗ trợ tỷ giá tuy nhiên đồng Nhân 

dân tệ vẫn tiếp tục mất giá so với USD 

nhưng lại tăng giá so với Bảng Anh, 

Euro.  

WB giữ nguyên dự báo giá dầu bình 

quân ở mức 43$/thùng. nâng dự báo 

2017 lên 55$/thùng. Giá kim loại và 

khoáng sản 2017 tăng 4,1%, đồng 

thời giá vàng sẽ giảm nhẹ xuống 

1.219$/ounce do nếu tăng lãi suất.  
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2. Tác động từ nhiệm kỳ của tân tổng thống Mỹ 

Ngày 9/11, ông Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để trở 

thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Vị tân Tổng thống được cho là có rất 

nhiều chính sách khác biệt, sẽ gây ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế Mỹ, từ đó 

gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. 

Các chính sách thay đổi của Tổng thống Trump 
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Với các hiệp định thương mại tự do, Ông Trump đề xuất đàm phán lại các 

điều khoản của NAFTA. Rút khỏi TPP và một số hiệp định đang chờ đàm phán.  

Đối với bảo hộ thương mại, Ông Trump đề xuất áp thuế nhập khẩu đối với 

các mặt hàng từ Trung Quốc lên đến 45%, từ Mexico lên 35%, từ 15-45% đối với 

các quốc gia có dấu hiệu thao túng tiền tệ trong đó có cả Eu, Nhật bản, Hàn quốc. 

Trong 9 tháng đầu năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam 

với trị giá 28,3 tỷ USD. Các ngành mang lại doanh thu lớn như: Dệt may 8,6 tỷ usd, 

Da giầy 3,3 tỷ usd, Điệt thoại, Máy vi tính 2,1 tỷ usd, Sản phẩm điện tử 3,1 tỷ usd, 

Gỗ và sản phẩm từ gỗ 1,9 tỷ usd, Máy móc 1,5 tỷ usd, Thủy sản 1,1 tỷ usd. 

Để tránh hàng hóa từ các nước bị áp thuế cao nhập khẩu vào Mỹ thông qua 

nước thứ 3,có thể Mỹ sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng từ Việt Nam. 

Đồng thời các Doanh nghiệp trong nước sẽ chịu áp lực khi các doanh nghiệp 

Trung Quốc xoay trục sang thị trường Việt Nam. 

 

Đồng USD có nguy cơ mất giá khi ông Trump đề xuất cắt giảm thuế trong 

nước, tăng chi tiêu công vào các lĩnh vực quân sự, cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên trong 

ngắn hạn USD vẫn có xu hướng tăng so với các đồng tiền của các nước là đích 

ngắm bảo hộ thương mại Mỹ. 
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II. KINH TẾ VIỆT NAM 10/2016 

1. Đánh giá tình hình kinh tế Việt 

Nam 9 tháng 2016 

Tăng trưởng GDP 2016 thấp hơn dự 

kiến, dự báo ở mức 6,3% so với mức 

6,7% của năm 2015. Chủ yếu do tổng 

cung suy giảm tập trung ở nông 

nghiệp, khai khoáng. 

Tuy nhiên ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo lại tăng.  

 

Khu vực dịch vụ tăng trưởng cao hơn. 

 

Tổng cầu vẫn duy trì ở mức khá. Biểu 

hiện ở tổng đầu tư an toàn xã hội ở 

mức 33,1% GDP cao hơn cùng kz năm 

ngoái.  

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ đạt 85,8% GDP cao hơn 

mức 77,3% năm 2015. 

 

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu 

năm ước tăng 9,8% về lượng, 6,7% về 

giá trị (thấp hơn 2015 là 11,9 và 8,1) 

Chủ yếu do xuất khẩu gạo và dầu thô, 

điện thoại giảm. 

 

Nhập khẩu 9 tháng đầu năm tăng 

1,3% so với cùng kz, giảm mạnh so 

với mức tăng 15,9% của cùng kz 

2015. Trong đó, nhóm tư liệu sản 

xuất chiếm hơn 91% tổng kim ngạch 

hàng hóa nhập khẩu. 
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Chỉ số dẫn báo LED thoát đáy từ quý 

1 năm 2016. 

 

Tăng trưởng đã bắt đầu phục hồi 

trong quý 3/2016.  

 

2. Lạm phát 

Lạm phát tăng cao, ước tính 4% (2015 

là 0,6%). Chủ yếu do giá dịch vụ công 

được điều chỉnh nhanh hơn và giá 

nhà ở, vật liệu xây dựng tăng. 

 

Tuy nhiên lạm phát cơ bản 1,85% 

không tăng đáng kể so với 2015 là 

1,69. Nguyên nhân do chi phí sản 

xuất giảm. 

 

3. Cân đối ngân sách và nợ công 

Bội chi NSNN tháng 10/2016 tiếp tục 

xu hướng tăng của quý 3. Bội chi 

NSNN 15/10 đạt 74,1%. Cùng kz 2015 

đạt 69,85%. Nguyên nhân do xây 

dựng cơ bản được đẩy mạnh với mức 

chi 15 ngày đầu tháng 10 đạt 15,037 

nghìn tỷ đồng. 

  

Trong khi đó tốc độ thu NSNN có xu 

hướng chậm dần. 

 



  Báo cáo vĩ mô tháng 10 năm 2016  
 

Lâm Văn Vân 2 
 

4. Thị trường ngoại hối 

Sau một thời gian duy trì, từ tháng 9 

tỷ giá trung tâm liên tục tăng, 26/10 

tăng 0,6% đạt 22.030vnd/usd. 

 

Trong khi đó tỷ giá ngân hàng thương 

mại và thị trường tự do duy trì ổn 

định, tỷ giá bán vào khoảng 22.330 -

22.350 vnd/usd.  

5. Hệ thống TCTD 

Tăng trưởng tín dụng đạt 12,5% so 

với cuối năm 2015. cho vay tăng 

13,47%. Mục tiêu tăng trưởng tín 

dụng 2016 đạt 18-20%. 

 

 

6. Thị trường chứng khoán 

Thị trường chứng khoán phục hồi cho 

thấy sự lạc quan của giới đầu tư vào 

tín hiệu phục hồi của nền kinh tế. Vốn 

hóa thị trường cổ phiếu tương đương 

38% GDP.  

Trong 10 tháng đầu năm nhà đầu tư 

ngoại chủ yếu mua ròng TPCP và bán 

ròng cổ phiếu (khoảng 200 triệu). 

Thị trường trái phiếu đạt tổng khối 

lượng huy động TPCP 270.027 tỷ 

đồng, đạt 96,1% kế hoạch năm. 

Đáng chú { là KBNN đẩy mạnh phát 

hành trái phiếu kz hạn trên 10 năm, 

đặc biệt kz hạn 30 năm đạt 60,89%. 

Giá trị danh mục nắm giữ của khối 

ngoại tăng 22% so với cuối 2015. Tuy 

nhiên tháng 10 khối ngoại bán ròng 

cơ cấu lại danh mục và chốt lời gần 

3.300 tỷ đồng. 
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III. KẾT LUẬN 

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nói chung có xu hướng 

giảm tuy nhiên chủ yếu tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp và khoáng sản, còn các 

ngành khác vẫn đang có dấu hiệu tích cực. Nhìn chung nền kinh tế đang có dấu 

hiệu phục hồi. 

Tuy nhiên trong giai đoạn sắp tới với một số chính sách tiêu cực với kinh tế thế 

giới của Tổng thống Trump thì xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ sẽ gặp 

nhiều rào cản, ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn 

sang Mỹ, đồng thời cạnh tranh quốc tế trị trường hàng hóa sẽ ngày càng tăng cao, 

đòi hỏi các doanh nghiệp nội cần phải có những thay đổi để thích nghi. 

Thị trường chứng khoán ấm dần lên và cho thấy những dấu hiệu tích cực, dự báo 

cuối năm 2016 và năm 2017  thị trường chứng khoán vẫn tiếp có những diễn biến 

theo xu hướng tích cực. 

Tổng hợp        
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