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Thị trường Trong nước 

 Có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 5,4% trong năm 

nay 

Ngày 2/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính 

phủ họp phiên họp thường kỳ tháng 11/2013. Phát biểu kết luận phiên 

họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, mục tiêu kiềm chế lạm 

phát ở mức thấp hơn của năm 2012 và duy trì tăng trưởng khoảng 

5,4% là có thể thực hiện được. 

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực 

Theo báo cáo tại phiên họp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 

tăng 5,7% so với cùng kỳ, tính chung 11 tháng IIP tăng 5,6%. 

Sản xuất công nghiệp 11 tháng đầu năm ghi nhận sự phục hồi đáng kể 

của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, chỉ số sản xuất IIP tăng đều 

qua các quý, đến tháng 11/2013 tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước 

và là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. Chỉ số tiêu thụ tăng khá 

cao trong khi đó chỉ số tồn kho giảm mạnh. 

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển 

Dù bão lũ, thiên tai song tính đến 15/11/2013, cả nước đã thu hoạch 

được 1.474,6 nghìn ha lúa mùa tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tổng sản 

lượng thủy sản 11 tháng đầu năm ước đạt khoảng 5,5 triệu tấn tăng 

2,2% so với cùng kỳ. 

Về khu vực dịch vụ 

11 tháng đầu năm tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng ước tăng 12,56% so với cùng kỳ, vận chuyển hàng hóa ước tăng 

4,7%, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt khoảng 6,85 triệu lượt, 

tăng 10,2%. 

                      

         BẢN TIN NGOẠI HỐI 

                       Trung tâm ngoại hối và sản phẩm phái sinh     

    Ngày  04 Tháng 12 Năm 2013 
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Trước đó, Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc gia – UBGSTCQG 

(NFSC) nhận định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 5,5% trong 

năm 2103 là một thách thức lớn và nhiều khả năng tăng trưởng GDP 

cả năm chỉ đạt ở mức 5,3%. 

Trong khi đó, tại buổi hội thảo quốc tế "Cập nhật tình hình kinh tế 

toàn cầu và kinh tế vĩ mô Việt Nam" do Ngân hàng ANZ tổ chức ngày 

22-10, ông Glenn Maguire, chuyên gia kinh tế trưởng Khu vực châu 

Á-Thái Bình Dương của ANZ dự báo năm 2013 GDP của Việt Nam 

tiếp tục ở dưới mức tiềm năng, chỉ đạt 5,1% trong năm 2013. 

     (Nguồn: Cafe, ngày 03/12/2013.) 

 Các nhà đầu tư nói gì về môi trường đầu tư của Việt 

Nam?  

Sáng nay (ngày 3/12/) Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2013 đã 

chính thức được khai mạc. Chủ đề năm nay là “Giai đoạn mới của 

tiến trình cải cách kinh tế từ chương trình tới hành động”. 

Tại Diễn đàn lần này, Phòng thương mại các khu vực như: Việt Nam, 

châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore… đã lần lượt bày tỏ ý kiến 

đánh giá về môi trường đầu tư của Việt Nam trong thời gian qua. 

Nợ xấu và tham nhũng vấn đề không phải riêng ở Việt Nam 

Theo các thành viên Amcham, những thách thức đối với nền kinh tế 

hiện nay không chỉ tồn tại ở Việt Nam. 

“Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên gặp phải những vấn đề về 

ngân hàng và nợ xấu. Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên bị vấn 

nạn tham nhũng và những thiếu sót trong quản lý gây xói mòn nền 

tảng kinh tế, cũng không phải quốc gia đầu tiên phải đối mặt với 

những quyết định khó khăn trong việc giải thể các doanh nghiệp nhà 

nước hoạt động kém hiệu quả…” – Tổ chức này nói. 

Do đó, đây chính là thời điểm cần tiến hành những cải cách cần thiết 

để tạo ra một môi trường cạnh tranh hơn, từ đó các quyết định được 

đưa ra nhanh hơn, các thủ tục trở nên đơn giản hơn, các quy định được 

thực thi một cách công bằng và các công ty cạnh tranh dựa trên giá trị 

thực chất của họ - bao gồm khả năng tiếp cận nguồn vốn, đất đai và 

nắm bắt cơ hội. 
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Các thành viên của Amcham bày tỏ quan điểm muốn nhìn thấy rõ hơn 

sự quyết tâm của Chính phủ trong việc cải cách hệ thống quản lý nhà 

nước, điều mà rất nhiều nhà phân tích coi là nguyên nhân căn bản của 

những thách thức đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. 

Tham nhũng và xung đột lợi ích đã trở thành các vấn đề cố hữu trong 

cơ cấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Nếu các vấn đề quản lý 

cơ bản không được giải quyết, quá trình phát triển chắc chắn vẫn sẽ 

gặp nhiều thách thức. 

Các nhà đầu tư đang băn khoăn lo lắng liệu tập đoàn nhà nước nào 

tiếp theo sẽ thất bại từ việc mở rộng hoạt động quá mức, tập đoàn nào 

sẽ buộc phải kê các tài sản xấu vào bảng cân đối kế toán. Sự phân bổ 

không hợp lý các nguồn lực hiện vẫn còn tiếp tục trong khi đây là thời 

điểm Việt Nam cần phải có những quyết định sáng suốt hơn về chi 

tiêu nguồn vốn và chiến lược kinh doanh. 

Phải tái cơ cấu triệt để các DNNN 

Công đồng các DN Nhật Bản tại Việt Nam thì bày tỏ quan điểm liên 

quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt yêu cầu cần phải tái cơ cấu 

triệt để các doanh nghiệp nhà nước. Trong khi các doanh nghiệp nhà 

nước có thể xin cấp vốn từ các tổ chức tài chính, thì có rất nhiều 

trường hợp các doanh nghiệp tư nhân xin vay vốn vô cùng khó khăn. 

Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì dòng vốn sẽ chỉ chảy đến các doanh 

nghiệp nhà nước có hiệu suất kinh doanh thấp, và năng lực cạnh tranh 

của Việt Nam cũng sẽ không còn. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng hoài nghi về việc liệu Chính phủ có cần giữ 

cổ phần tại những doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận hay không? 

Liên quan đến việc cấp vốn cho các doanh nghiệp nhà nước, các ngân 

hàng nhà nước cho vay vốn cũng có vấn đề ở trách nhiệm còn chưa rõ 

ràng. Chính bởi vậy, việc bán doanh nghiệp nhà nước cơ cấu ngân 

hàng là vấn đề cấp thiết. Cần có tầm nhìn nếu như tiến hành cải cách 

doanh nghiệp nhà nước cơ cấu ngân hàng. 

Nếu tiến hành thanh lý hay bán lại doanh nghiệp nhà nước, thì phải 

suy tính xem sẽ gây ra những ảnh hưởng gì, đặc biệt ngành sản xuất sẽ 

trở nên như thế nào… 

Cộng đồng các DN Singapo thì bổ sung, các DNNN phi thương mại 

phải thuộc sở hữu, quản lý của hai cấp cơ quan quản lý nhà nước, căn 

cứ trên những nhiệm vụ xã hội của những doanh nghiệp này. Trung 
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ương sẽ quản lý những công trình hạ tầng cơ bản như sân bay, bến 

cảng, đường quốc lộ lớn v.v.còn địa phương quản lý công trình nước, 

điện và các dịch vụ công ích khác. 

Để hoạt động, cạnh tranh hiệu quả, DNNN thương mại cần tuân thủ 

các quy luật thị trường, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp tư 

nhân khác. Để giải quyết những vấn đề này, Chính phủ đã thành lập 

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (“SCIC”) dưới dạng 

công ty đầu tư thuộc sở hữu nhà nước, thay mặt Chính phủ quản lý 

phần vốn góp của nhà nước trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, có vẻ như 

SCIC còn cần thêm thời gian, nguồn lực để đủ khả năng đảm nhiệm 

tốt nhiệm vụ này. 

        (Nguồn:Cafe ngày 03/12/2013) 

 Ngày hôm nay (28/11/2013) NHNN công bố Tỷ giá ngoại 

tệ bình quân liên ngân hàng là 21.036 đồng/USD, tỷ giá sàn, 

trần 20,826- 21,246; 

 Lãi suất giao dịch liên ngân hàng: Ngày 28/11/2013: 

          Lãi suất qua đêm: 2,4%/năm. 

          Lãi suất 1 tuần: 3,12%/năm. 

          Lãi suất 1 tháng: 4,2%/năm. 

          Lãi suất 6 tháng: 5,67%/năm. 

  

          (Nguồn: SBV ngày 04/12/2013). 

      

 

 
For further information, please 

contact: 

 

Nguyễn Minh Tuấn – Director 

(+84-4) 3768 8998 – Ext: 6568 

Email: TuanNM2@tpb.com.vn 

 

Lương Thị Ngọc Trang– FX 

Sales 

(+84 4) 37688998  ext: 6167    

 Thị trường Quốc tế 

 

    Chỉ số USD giảm xuống 80,66 điểm lúc 8h00. Đến 9h00 

giảm xuống 80,59 điểm. 

    Chỉ số đồng USD giảm. Nguyên nhân do: Ngày hôm qua 

( 03/12/2013) không có nhiều thông tin kinh tế, các nhà đầu 

tư có thời gian nghiên cứu, phân tích triển vọng nền kinh tế 

Mỹ. Các nhà đầu tư cho rằng nền kinh tế Mỹ còn nhiều khó 

khăn, chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh như mọi người mong 

muốn. Mặc dù ngày công bố thông tin về việc làm phi nông 

nghiệp đến gần, nhưng một số nhà đầu tư quyết định không 

mailto:TuanNM2@tpb.com.vn
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Email: trangltn@tpb.com.vn  

 

Lê Minh Phú – FX Sales 

(+84-4) 5401 0066 – Ext: 8889 

Email: PhuLM@tpb.com.vn 

 

Lê Hải Long – FX Sales 

(+84 4) 37 688 998  ext: 6440  

Email: longlh@tpb.com.vn   

 

 

tập trung đầu tư vào đồng USD quá nhiều để tránh thiệt hại 

khi có những rủi ro bất ngờ xảy ra. Điều này gây sức ép lên 

đồng USD. 

      Các chuyên gia kinh tế thận trọng hơn khi nhận định về 

nền kinh tế cũng như dự đoán về thông tin việc làm của 

Mỹ.Các chuyên gia cho rằng: Nếu Mỹ dừng gói QE, tỷ lệ 

thất nghiệp có thể tăng lên, làm suy yếu khả năng cạnh tranh 

của đồng USD. Mặt khác, hàng chục năm nay nền kinh tế 

Mỹ tăng trưởng là dựa vào sự sáng tạo và những phát minh, 

nếu Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ, giảm chi tiêu ngân sách 

thì những phát minh, sáng tạo sẽ bị đình trệ, nền kinh tế bị 

suy yếu.   

      Đồng USD giảm giá so với hầu hết các ngoại tệ chính. ( 

Lúc 9h00 ): 

      Đồng USD giảm giá so với đồng EUR ở mức: 1EUR đổi 

1,3594 USD.  

       Đồng USD tăng giá so với đồng AUD ở mức: 1 AUD 

đổi 0.9054 USD.  

    Đồng USD giảm giá so với đồng Yên ở mức 1 USD đổi 

102,31 Yên.  

 

          Chỉ số đồng USD 80,66 điểm lúc 8h00. 

 

 
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG 

 
 

 Thị trường Vàng 

      Giá vàng  tăng nhẹ so với hôm trước ở mức 1.223,99– 

1.224,49 USD/oz lúc 7h30 sáng nay. ( Giá vàng lúc 7h30 

ngày 03/12/2013 là 1.222,81- 1.223,31 USD/oz). Giá vàng 

sáng nay đã tăng 1,18 USD/oz so với giá vàng sáng hôm 

qua. 

      Giá vàng thế giới tăng so với ngày hôm trước do các nhà 

đầu tư nghiên cứu và cho rằng nền kinh tế Mỹ chưa thực sự 
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                                     KHUYẾN CÁO 

 Báo cáo này mang tính chất nội bộ và không phục vụ bất cứ mục đích nào, cho bất cứ tổ chức nào ngoại trừ chính 

TienPhongBank. Mọi nhận định, dự báo và ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát 

hành, không được xem là quan điểm của TienPhong Bank và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các thông tin trong báo 

cáo dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng và được TienPhongBank xem là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài 

những thông tin về chính TienPhongBank, TienPhongBank không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong 

báo cáo này. Mọi thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất khuyến nghị bất kỳ hoạt động đầu tư vào bất kỳ 

công cụ tài chính nào.    

 

phục hồi mạnh, nếu gói QE bị cắt giảm hoặc dừng lại thì tỷ 

lệ thất nghiệp của Mỹ có thể tăng lên, làm suy yếu đồng 

USD; Nếu thắt chặt chính sách tiền tệ, giảm chi tiêu ngân 

sách thì nền kinh tế Mỹ sẽ mất động lực để phát triển, vì lâu 

nay nền kinh tế Mỹ phát triển dựa vào các phát minh, sáng 

kiến.  

Tính đến ngày 02/11/2013. Số vàng dự trữ của quỹ SPDR 

giữ nguyên là 843,21 tấn. Số vàng dự trữ của các quỹ ETF 

giữ nguyên là 1.357,8 tấn.  

     Giá vàng SJC của Tienphongbank có xu thế giảm trong 

phiên giao dịch sáng nay. Giá vàng lúc 7h30 sáng nay là 

35,180- 35,220 triệu đồng/lượng.( Giá vàng lúc 7h30 ngày 

3/12/2013 là 35,390- 35,450 triệu đồng/lượng). Đến  8h30  

giá vàng  giữ nguyên mức 35,180- 35,220 triệu đồng/lượng. 

Lúc 9h40 giá vàng giảm xuống 35,170- 35,220 triệu 

đồng/lượng. Trong phiên giao dịch 10h30 giá vàng  duy trì 

ở mức 35,180- 35,220 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa 

giá mua và giá bán là 40.000 đồng/lượng.  

     Giá vàng trong, nước giảm không theo giá vàng thế giới. 

Giá vàng thế giới sáng nay tăng do chỉ số đồng USD giảm 

trong khi đó các thông tin kinh tế của Mỹ công bố trong 

ngày 3/12/2013 không  nhiều, các nhà đầu tư hoài nghi về 

triển vọng nền kinh tế Mỹ. Để hạn chế rủi ro, một số nhà 

đầu tư giảm mua đồng USD, gây sức ép lên chỉ số đồng 

USD.       

      Trong phiên giao dịch sáng nay giá vàng thế giới tăng. 

Giá vàng lúc 7h30 ở mức 1.223,99- 1.224,49 USD/oz. Đến 

8h30 giảm xuống 1.222,02- 1.222,52 USD/oz. Trong phiên 

giao dịch lúc 10h30 giá vàng giảm tiếp xuống 1.221,62- 

1.222,12 USD/oz.  

     

     Đồng USD giảm giá so với hầu hết các ngoại tệ chính, 

giá vàng tăng do chỉ số đồng USD giảm và các nhà đầu tư  

thận trọng giảm mua USD để tránh rủi ro trước khi Mỹ công 

bố thông tin việc làm phi nông nghiệp. 

 

     Biểu đồ giá vàng thế giới : 
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