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Mỹ: Fed quyết định tạm dừng tăng lãi suất trong năm
nay

❖ 10 thành viên của cuộc họp FOMC quyết định không tăng lãi suất và duy trì ở mức 2.25 – 2.50%

❖ Sau cuộc hop, Fed đánh giá nền kinh tế đã chuyển từ tăng trưởng ổn định sang chậm lại. Trong những tháng gần

đây, tăng trưởng việc làm ổn định nhưng ít thay đổi trong tháng 02. Lạm phát giảm do giá năng lượng

❖ Tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm xuống còn 2.1% và 1.9% trong 2019 và 2020

❖ Năm nay và năm tới, lãi suất dự kiến sẽ giảm xuống 2.4% và 2.6%, lãi suất dài hạn duy trì ở mức 2.8%



Anh: Nguy cơ Brexit vẫn còn

❖ Lạm phát tăng trở lại 1.9% trong tháng 02

❖ Đánh giá mức lạm phát vẫn ở mức vừa phải và mục tiêu lạm phát là 2%. Nguy

cơ Brexit vẫn còn và Ngân hàng Anh vẫn duy trì lãi suất ở mức 0.75%
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Nhật Bản: Nhu cầu trong nước phục hồi

❖ Trong cuộc họp RBA vào tháng 03, các quan chức cho rằng không cần thiết điều chỉnh

lãi suất trong ngắn hạn và chờ tình hình kinh tế rõ ràng

❖ Đường cong lãi suất OIS đã tiếp tục giảm, phản ánh rõ chính sách cắt giảm sản lượng

của NHTW Nhật Bản, giới đầu tư tiếp tục kỳ vọng RBA sẽ duy trì chính sách cắt giảm lãi

suất trong thời gian tới



Đài Loan: NHTW duy trì lập trường nới lỏng

❖ Lãi suất chính sách giữ ổn định ở mức 1.375%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Đồng thời, áp lực

lạm phát cũng đã giảm do đà giảm của giá dầu và hạ nhiệt của nhu cầu trong nước

❖ Tốc độ tăng trưởng kinh tế 2019 là 2.13 – 2.33%

❖ Trong tương lai, mặc dù đàm phán Mỹ - Trung đã có tiến bộ, nhưng rủi ro thuế quan vẫn còn tiềm ẩn.

NHTW sẽ duy trì chính sách nới lỏng trong các cuộc họp kế tiếp và chờ loại bỏ các yếu tố rủi ro

NHTW dự báo kinh tế

Chỉ tiêu 2018 2019 (f)

GDP

Mar.

2.63%

2.13%

Dec. 2.33%

CPI

Mar.

1.35%

0.91%

Dec. 1.05%

Core CPI

Mar.

1.21%

0.78%

Dec. 0.93%



Indonesia: NHTW tập trung vào việc chống lại rủi ro
bên ngoài và không đề cập đến việc cắt giảm lãi suất

❖ Duy trì lãi suất ở mức 6%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường

❖ Trọng tâm của quyết định duy trì này là do sự ổn định của nền kinh tế hiện nay.

Indonesia ra quyết dịnh chú ý nhiều hơn khả năng chịu đựng rủi ro bên ngoài và tiếp tục

thu hút dòng vốn thông qua mức lãi suất cao hiện nay để bù đắp thâm hụt tài khoản hiện

tại



Việt Nam: NHNN mở rộng tín dụng và giảm lãi suất
cho vay ở các lĩnh vực ưu tiên

❖ Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 25/02/2019, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 0.77% so với cuối năm 2018, thấp hơn so với mức tăng 1%

trong tháng 02/2018. Do đó, nhiều khả năng GDP sẽ tăng trưởng chậm lại trong 2 tháng đầu năm 2019

❖ CPI tháng 02/2019 ở mức 2.64% so với cùng kỳ. Dự báo CPI tháng 03 sẽ tăng do ảnh hưởng từ việc tăng giá điện và mức tác động tăng thêm là

0.3%

❖ Kinh tế trong nước đối mặt với khó khăn của ngành nông nghiệp do ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi và giá tiêu thụ trong nước và xuất khấu ở

nhiều mặt hàng cũng giảm mạnh do nhu cầu yếu va Trung Quốc thắt chặt quản lý nhập khẩu

❖ NHNN đã chỉ đạo mở rộng tín dụng và giảm lãi suất cho vay ở các lĩnh vực ưu tiên như Nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp, doanh nghiệp vừa và

nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao

❖ Lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm 0.3 điểm phần trăm ở các kỳ hạn. Dự báo lãi suất liên ngân hàng sẽ giảm về mức 3%/năm đối với tất cả

các kỳ hạn trong tuần này

0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%

Tăng trưởng CPI so với cùng kỳ



Diễn biến TTCK VN tuần 18 – 22/03/2019

Chỉ số

Điểm số 

phiên 

22/03/2019

% thay đổi 

Index

GTGD trung bình 1 

tuần (tỷ VNĐ)

Tổng GTGD ròng của 

Khối ngoại (tỷ VNĐ)

Tổng GTGD ròng của 

Khối Tự doanh (tỷ VNĐ)

VN-Index 988.71 -1.53% 5,555 585 211

HNX-Index 108.09 -2.13% 733 386

Upcom-Index 57.23 -0.05% 433 -9



Nhận định thị trường tuần 25 – 29/03/2019

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN

Chúng tôi cho rằng áp lực giảm vẫn còn rất lớn và chỉ số VN-Index vẫn có khả năng sẽ kiểm định lại vùng giá 965 điểm của

chỉ số VN-Index. Đồng thời, dòng tiền ngắn hạn tiếp tục giảm và dấu hiệu xác lập đáy vẫn chưa rõ ràng cho thấy rủi ro

ngắn hạn vẫn ở mức cao. Ngoài ra, tỷ trọng cổ phiếu tiếp tục giảm cho thấy chiến lược ngắn hạn vẫn ưu tiên hạ tỷ trọng cổ

phiếu.

Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức GIẢM xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số với mức kháng cự ở

mức 1,009.44 điểm của chỉ số VN-Index và 111.82 điểm của chỉ số HNX-Index. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu

tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức khuyến nghị.

Tỷ trọng khuyến nghị ngắn hạn: 43% cổ phiếu/57% tiền mặt.

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TRUNG HẠN

Thị trường đóng cửa tuần -1.54% trên chỉ số VN-Index và -2.14% trên chỉ số HNX-Index. Đồng thời, xu hướng trung hạn

vẫn duy trì ở mức TĂNG trên chỉ số VN-Index và VN30 cho nên chúng tôi đánh giá đây chỉ là nhịp điều chỉnh trung hạn.

Điểm tích cực là tỷ trọng cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn nên tiếp tục gia

tăng tỷ trọng cổ phiếu về mức khuyến nghị.

Tỷ trọng khuyến nghị trung hạn: 57% cổ phiếu/43% tiền mặt.
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