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CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỒNG LOẠT HẠ LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH 
ĐỂ NGĂN CHẶN ĐÀ SUY GIẢM KINH TẾ  
 

 
Các Ngân hàng Trung ương phối hợp hành động để đối phó tác 

động từ đại dịch COVID-19  

Ngày 15 tháng 3 năm 2020, Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) đã 

quyết định cắt giảm 100 điểm cơ bản lãi suất điều hành xuống mức 

gần 0% trong nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế Mỹ chống lại những tác động 

tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Đây là một trong những bước đi 

quyết liệt nhất của FED kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 

khi hạ lãi suất điều hành xuống mức 0% (cận dưới) đến 0,25% (cận 

trên), tương đương với mức lãi suất điều hành trong giai đoạn khủng 

hoảng tài chính 2008. Đồng thời, FED tuyên bố tái khởi động lại 

chương trình nới lỏng định lượng (QE) bằng việc cam kết mua 700 tỷ 

USD trái phiếu Chính phủ và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương (NHTW) Mỹ còn thông báo 

thêm một số hành động, bao gồm cho phép các ngân hàng thương 

mại vay tái chiết khấu với thời hạn lên tới 90 ngày và giảm tỷ lệ dự 

trữ bắt buộc xuống còn 0%. Thêm vào đó, FED còn phối hợp với 5 

ngân hàng khác để đảm bảo nguồn cung USD trên toàn thế giới 

thông qua các hợp đồng hoán đổi. Các hành động trên của FED theo 

sau những quyết định được đưa ra trước đó vào ngày 3 tháng 3 khi 

FED tuyên bố hạ 50 điểm cơ bản lãi suất điều hành và tăng mạnh 

quy mô các thỏa thuận mua lại (repo) trị giá 1.500 tỷ USD, theo đó 

sẽ mua lại trái phiếu kho bạc và các chứng khoán khác từ các ngân 

hàng và thương nhân với thỏa thuận bán lại có lãi vào ngày hôm sau 

hoặc sau đó. Đây là một chuỗi các hành động khẩn cấp của FED 

nhằm đảm bảo đủ thanh khoản cho các định chế tài chính nhằm ổn 

định thị trường tài chính cũng như giảm lãi suất đi vay xuống mức 

thấp nhất có thể để hỗ trợ nền kinh tế.  

Hình 1: Lãi suất điều hành của FED (cận trên) (2009-2020)   

  
                                    Nguồn: Bloomberg 

Tuy nhiên, các động thái hỗ trợ của FED chưa thể xóa đi lo ngại 

ngày một tăng của nhà đầu tư về viễn cảnh suy giảm của nền kinh tế 

toàn cầu, theo đó các chỉ số chứng khoán trên thế giới tiếp tục giảm 

điểm mạnh trong phiên ngày 16/3. 
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Hình 2: MSCI World Index giảm 9,5% trong ngày 16/3 bất chấp những hành động hỗ 
trợ khẩn cấp thị trường của FED    

  
                                    Nguồn: Bloomberg 

Hình 3: Các NHTW trên thế giới đồng loạt nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ 
nền kinh tế đối phó với đại dịch COVID-19    

 

Nguồn: Bloomberg, CNBC, cbrates.com 

Động thái mới nhất của FED nằm trong chuỗi các hành động phối 

hợp của các NHTW trên thế giới nhằm giảm thiểu các tác động tiêu 

cực từ đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế toàn cầu. Tính từ đầu 

tháng 2 năm 2020, đã có trên 30 NHTW trên thế giới đưa ra quyết 

5 tháng 2 năm 2020

Thái Lan cắt 25 điểm cơ bản lãi suất repo

6 tháng 2 năm 2020

Philippines giảm 25 điểm cơ bản lãi suất điều hành

20 tháng 2 năm 2020

Trung Quốc giảm 10 điểm cơ bản lãi suất cho vay cơ bản 

Indonesia điều chỉnh 10 điểm cơ bản lãi suất repo

3 tháng 3 năm 2020              

FED cắt 50 điểm cơ bản lãi suất điều hành và thông báo tăng mạnh quy mô các 
thỏa thuận mua lại (repo) trị giá 1.500 tỷ USD

Malaysia giảm 25 điểm cơ bản lãi suất điều hành

Hồng Kông cắt 50 điểm cơ bản lãi suất cơ bản

4 tháng 3 năm 2020

Canada giảm 50 điểm cơ bản lãi suất điều hành

10 tháng 3 năm 2020

Anh hạ 50 điểm cơ bản lãi suất điều hành

12 tháng 3 năm 2020

NHTW Châu Âu (ECB) tuyên bố tăng quy mô gói nới lỏng định lượng thêm 120 
tỷ Euro (~135,3 tỷ USD)  

13 tháng 3 năm 2020 

Canada tiếp tục hạ lãi suất điều hành thêm 50 điểm cơ bản 

15 tháng 3 năm 2020

FED cắt 100 điểm cơ bản lãi suất điều hành và cam kết mua 700 tỷ đô la trái 
phiếu Chính phủ và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp

16 tháng 3 năm 2020

Hàn Quốc giảm 50 điểm cơ bản lãi suất điều hành

Hồng Kông hạ 64 điểm cơ bản lãi suất cơ bản

Nhật Bản tuyên bố tăng gấp đôi giá trị chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục mua 
vào lên 112 tỷ đô la
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định cắt giảm lãi suất điều hành cũng như tung ra gói nới lỏng định 

lượng (QE) nhằm cung cấp thanh khoản và hỗ trợ bình ổn thị trường 

tài chính. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các biện pháp nới lỏng tiền 

tệ là chưa đủ để ngăn chặn sự suy giảm của nền kinh tế thế giới 

trong nửa đầu năm 2020 do ảnh hưởng của việc đóng cửa nhà máy 

tại một số nơi trên thế giới để phòng dịch COVID-19 đã gây ra sự 

gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, chúng tôi cho rằng 

các Chính phủ trên thế giới cần phối hợp hành động và tung ra các 

gói hỗ trợ tài khóa mạnh mẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn đà suy giảm 

kinh tế.   

Hình 4: Các nước khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh 
tế chống lại đại dịch COVID-19 

  
                                    Nguồn: Bloomberg, Cbrates.com  

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có động thái mạnh mẽ để hỗ 

trợ nền kinh tế chống lại các tác động tiêu cực từ COVID-19  

Tiếp bước quyết định cắt giảm 100 điểm cơ bản lãi suất điều hành 

và tung ra gói nởi lỏng định lượng (QE) trị giá 700 tỷ USD của FED, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) cũng đã có động thái nới lỏng 

tiền tệ.     

Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn giảm xuống 5%/năm từ mức 6%/năm 

trước đó và lãi suất tái chiết khấu giảm xuống 3,5%/năm từ mức 

4%/năm trước đó. Đối với lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng tiền 

đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu 

cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại 

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016, NHNN 

ban hành Quyết định số 420 giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm. 

Ngân hàng Nhà nước đồng thời hạ lãi suất cho vay qua đêm trong 

thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn 

trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân 

hàng từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm. Bên cạnh đó, SBV còn nâng lãi 

suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND lên 1,0%/năm từ 

mức 0,8%/năm.  
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Hình 5: Diễn biến một số loại lãi suất điều hành của SBV (2014-2020)     

  
                                   Nguồn: SBV, VNDIRECT RESEARCH  

 

Hình 6: Diễn biến lạm phát tại Việt Nam (2018-2020)    

  
                                    Nguồn: GSO, VNDIRECT RESEARCH 

Theo quan điểm của chúng tôi, động thái cắt giảm lãi suất lần này 

của SBV là rất quyết liệt với mục tiêu bổ sung thanh khoản cho hệ 

thống tài chính nhằm vượt qua giai đoạn sóng gió hiện nay cũng như 

hạ chi phí vay vốn của các doanh nghiệp nội địa để hỗ trợ nền kinh 

tế.  

Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán lạm phát năm nay có thể tiệm cận mức 

trần Quốc hội giao là 4,0% do đó dư địa để SBV tiếp tục giảm lãi 

suất điều hành không còn nhiều. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy trong 

tình hình hiện tại rất khó để các ngân hàng thúc đẩy cho vay vì nhu 

cầu tín dụng trong giai đoạn hiện nay khá thấp do ảnh hưởng của 

dịch COVID-19. Do đó, chúng tôi cho rằng chính sách tài khoá cần 

được ưu tiên sử dụng trong các Quý tới đây để hỗ trợ nền kinh tế.  

 

Tỷ giá USD/VND sẽ ổn định ở mức 23.300-23.500 trong nửa đầu 

năm 2020 

Trong 2 tháng đầu năm 2020, sự không chắc chắn do dịch COVID-

19 gây ra đã dẫn tới tâm lý lo ngại rủi ro tăng mạnh và kéo theo sự 

mất giá mạnh của một loạt các đồng tiền tại các quốc gia Châu Á, 
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tuy nhiên tỷ giá Việt Nam đồng lại gần như miễn nhiễm với làn sóng 

đó và là một trong những đồng tiền ổn định nhất khu vực trong giai 

đoạn hiện nay.  

Hình 7: Hầu hết các đông tiền tại châu Á suy yếu trong bối cảnh dịch COVID-19 lan 
rộng 

  
                                    Nguồn: Bloomberg 

Sau khi FED thực hiện cắt giảm lãi suất lần thứ hai, đồng đô la Mỹ 

đã giảm so với một loạt các loại tiền tệ. Tuy nhiên ngay sau đó, nhu 

cầu đồng đô la tăng mạnh khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn trong bối 

cảnh không chắc chắn do dịch COVID-19 gây ra đã lấn át hoàn toàn 

những tác động của việc FED cắt giảm lãi suất, dẫn tới việc đồng đô 

la tăng giá mạnh. Trong khi đó, đồng Nhân dân tệ lại tương đối ổn 

định nhờ việc kiểm soát dịch bệnh tại Trung Quốc có những kết quả 

tích cực. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng các NHTW khác sẽ tiếp 

bước FED trong việc nới lỏng tiền tệ và cuối cùng khiến đồng đô la 

suy yếu trở lại, do đó chúng tôi cho rằng các tác động này đến tỷ giá 

của Việt Nam sẽ được trung hòa và chúng tôi duy trì dự báo tỷ giá 

USD/VND sẽ ổn định ở mức 23.300-23.500 trong nửa đầu năm 

2020.  

Hình 8: Biến động của chỉ số Dollar Index và cặp tỷ giá USD/VND  

  
                                    Nguồn: Bloomberg 
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Động thái nởi lỏng tiền tệ trên toàn cầu sẽ chưa thể thúc đẩy 

dòng vốn ngoại vào Việt Nam gia tăng trở lại trong ngắn hạn  

Thông thường, nới lỏng tiền tệ tại các nước phát triển sẽ hướng 

dòng vốn giá rẻ chảy đến các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, trong bối 

cảnh tâm lý ngại rủi ro tăng mạnh hiện nay thì sự chuyển dịch dòng 

vốn đầu tư quốc tế có thể không diễn ra theo cách thông thường. 

Trên phương diện đầu tư trực tiếp, chúng tôi cho rằng các nhà đầu 

tư nước ngoài sẽ hoãn lại các quyết định liên quan đến đầu tư mới 

và mở rộng sản xuất kinh doanh cho đến cuối năm 2020. Trên 

phương diện đầu tư gián tiếp, dòng vốn đầu tư sẽ tiếp tục hướng 

đến các tài sản có tính an toàn cao cho đến khi có dấu hiệu chắc 

chắn rằng sự lây lan của dịch bệnh trên toàn cầu được chặn đứng. 

Do đó, chúng tôi cho rằng, động thái nới lỏng tiền tệ gần đây sẽ 

chưa thể thúc đẩy dòng vốn ngoại vào Việt Nam gia tăng trở lại trong 

ngắn hạn.  

…tuy nhiên, động thái nới lỏng tiền tệ của các Ngân hàng Trung 

ương trên thế giới là liều thuốc an thần cho thị trường tài chính 

Mặc dù chưa thể làm đảo ngược xu hướng giảm giá trên thị trường 

chứng khoán toàn cầu, việc nới lỏng tiền tệ của các Ngân hàng 

Trung ương trên thế giới được kỳ vọng hỗ trợ mạnh mẽ thanh khoản 

cho thị trường tài chính cũng như nền kinh tế, giảm thiểu các rủi ro 

đổ vỡ tiềm tàng trên thị trường tài chính, từ đó dần ổn định tâm lý 

của các nhà đầu tư trên thị trường.   

Đối với Việt Nam, tuyên bố tái khởi động chương trình nới lỏng định 

lượng của FED dù chưa thể đảo ngược xu thế bán ròng của khối 

ngoại trên thị trường chứng khoán hiện nay nhưng cũng sẽ phần nào 

trấn an tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường.  

Hình 10: Khối ngoại bán ròng mạnh trên TTCK Việt Nam kể từ cuối tháng 1 năm 
2020 khi dịch COVID-19 lan rộng tại Trung Quốc (tỷ đồng) 

  
                                    Nguồn: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

Hình 9: Diễn biến lãi suất điều hành của 

FED và chỉ số S&P 500  

 

Nguồn: Bloomberg 
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Hình 11: Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 
mạnh trên thị trường cổ phiếu tại các quốc gia Đông Nam Á    

  
                                    Nguồn: Bloomberg 

 

Trong trung và dài hạn, dòng vốn giá rẻ sẽ tìm đến các quốc gia 

có khả năng khôi phục hoạt động sản xuất nhanh nhất và Việt 

Nam nổi lên là một ứng cử viên sáng giá  

Chúng tôi cho rằng nhiều Ngân hàng Trung ương trên thế giới sẽ 

tăng mạnh quy mô các gói nới lỏng định lượng (QE) để hỗ trợ nền 

kinh tế trong bối cảnh lãi suất điều hành tại nhiều quốc gia đã về 

mức thấp kỷ lục và không thể giảm thêm nữa. Mục tiêu của các gói 

nới lỏng định lượng (QE) là làm giảm lãi suất dài hạn trên thị trường 

để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ngắn hạn đã 

về gần bằng 0. Hiện tại, lãi suất điều hành của FED đã chạm mức 

0% (cận dưới) trong khi lãi suất điều hành của BOJ thậm chí xuống 

mức -0,1%.  

Trong giai đoạn 2008-2013, dòng vốn giá rẻ đã chảy mạnh vào các 

thị trường mới nổi và cận biên trong bối cảnh FED đẩy mạnh chương 

trình nới lỏng định lượng (QE) để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mặc 

dù bối cảnh hiện tại có nhiều khác biệt so với giai đoạn trước, chúng 

tôi cho rằng sau khi thị trường tài chính quốc tế ổn định trở lại, dòng 

vốn giá rẻ sẽ hướng đến các quốc gia có triển vọng tăng trưởng tích 

cực. Đặc biệt, dòng vốn giá rẻ sẽ lựa chọn các quốc gia đã chứng 

minh được sự hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 cũng như 

có năng lực khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh với tốc độ 

nhanh nhất sau khi dịch COVID-19 suy yếu. Chúng tôi nhận thấy Việt 

Nam là một ứng cử viên tiềm năng do Việt Nam đã chứng minh 

được năng lực phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả được cộng 

đồng quốc tế công nhận, hơn nữa Việt Nam vẫn duy trì được hoạt 

động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định bất chấp đẩy mạnh 

phòng chống dịch COVID-19, và vì thế hoàn toàn có năng lực và khả 

năng để tăng trưởng sản xuất một cách nhanh nhất sau khi dịch 

COVID-19 qua đi.  
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) 
chênh lệch phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự 
kiến. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia 
quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường 
gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia 
quyền 

 gia 

 

 

  

KHUYẾN CÁO  

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin 

trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này 

bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, 

thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo 

nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin 

này.  

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. 

Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông 

báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng 

khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo 

luận trong báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các 

mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên 

gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch 

nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ 

kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm 

thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các 

phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.  

 

  
Trần Khánh Hiền  -  Phó Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Đinh Quang Hinh – Chuyên viên Phân tích Cao cấp  

Email: hinh.dinh@vndirect.com.vn 

Trần Hà My – Chuyên viên Phân tích Cao cấp  

Email: my.tranha@vndirect.com.vn 
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Email:  
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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