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F i t c h n â n g t r i ể n vọ n g t í n n h i ệ m V i ệ t
Nam lên “tích cực”
Sau Moody's, đến lượt Fitch nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn
định” lên “tích cực”...
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Ngân hàng Việt bắt đầu bội thu
nhờ "mùa vàng" bảo hiểm

Thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao - Ảnh: Michael Waibel.
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HDBank, "quả đấm thép" và
hộp sữa
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Báo cáo của Fitch cũng cho biết định hạng tín nhiệm của Việt Nam được
tổ chức này giữ nguyên ở mức BB-. Định hạng tín nhiệm đối với trái phiếu
bằng nội tệ và ngoại tệ không được bảo lãnh của Việt Nam cũng duy trì ở
mức BB-.
Fitch nói rằng điểm tín nhiệm hiện tại của Việt Nam phản ánh sự tăng
trưởng kinh tế diễn ra mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng cao, thặng dư
tài khoản vãng lai bền vững, chi phí vay nợ có thể kiểm soát được, và
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào đều đặn.
Bên cạnh đó, mức điểm tín nhiệm này cũng phản ánh tỷ lệ nợ công cao,
đệm dự trữ ngoại hối còn thấp, những rủi ro về vĩ mô và trong hệ thống
ngân hàng, một vài chỉ số cấu trúc còn yếu hơn so với các quốc gia ngang
tầm - bao gồm thu nhập bình quân đầu người và tiêu chuẩn phát triển
con người.
Báo cáo của Fitch cũng nói rằng việc nâng triển vọng tín nhiệm của Việt
Nam lên “tích cực” xuất phát từ việc Việt Nam đang xây dựng chính sách
tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô. Chủ trương này - bao gồm tỷ giá hối
đoái linh hoạt hơn, tăng cường tập trung vào ổn định lạm phát - đã góp
phần giúp Việt Nam thu hút dòng vốn FDI mạnh và giữ tốc độ tăng trưởng
kinh tế ở mức cao, theo Fitch.
GDP thực tế của Việt Nam tăng 6,2% trong năm 2016, đưa mức tăng
trưởng GDP trung bình 5 năm lên 5,9% , so với mức trung bình 3,4% của
các nước trong nhóm có định hạng tín nhiệm BB. Tăng trưởng kinh tế của
Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi ngành sản xuất hướng ra xuất khẩu và sự
tăng trưởng đều đặn của lĩnh vực dịch vụ, bất chấp những khó khăn mà
ngành khai mỏ và dầu khí đang gặp phải, Fitch nhận định.
Tổ chức này dự báo tốc độ tăng trưởng GDP thực thế của Việt Nam sẽ tiếp
tục tăng lên mức 6,3% trong năm nay và 6,4% trong năm 2018, nhờ dòng
vốn FDI vào khu vực sản xuất và tiêu dùng tư nhân mạnh.
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Có tình trạng doanh nghiệp lợi
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Vì sao MB chọn Shinsei Bank
hợp tác để cùng phát triển
Mcredit?

Động lực bùng nổ lợi nhuận
ngân hàng 2017

Báo cáo của Fitch cũng nhấn mạnh việc dự trữ ngoại hối của Việt Nam
tiếp tục tăng, đạt mức 37 tỷ USD vào cuối năm ngoái, từ mức 28,6 tỷ USD
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S&P, Fitch đồng loạt hạ điểm tín nhiệm
An h
Đây được xem là những đánh giá khắc nghiệt mới nhất đối với quyết định
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Cuộc sống xa hoa của tỷ phú Ả
Rập trước khi bị bắt

Theo hãng tin Bloomberg, đây được xem là những đánh giá khắc nghiệt
mới nhất đối với quyết định Brexit của người Anh - sự kiện đặt nước này
vào tình trạng tê liệt về kinh tế và chính trị.

Nêu vấn đề Triều Tiên, Mỹ gợi ý
Nhật mua vũ khí

Điểm tín nhiệm hạng cao nhất AAA mà S&P dành cho Anh đã không còn
nước khi tổ chức này hạ hai bậc định hạng tín nhiệm của London về mức
AA. Cơ sở cho việc giảm điểm tín nhiệm này là nguy cơ về một khung
chính sách khó dự đoán, kém ổn định, và kém hiệu quả hơn ở Anh.

Vụ Paradise Papers: Châu Âu
xúc tiến lập danh sách đen
“thiên đường thuế”

Fitch hạ điểm tín nhiệm của Anh một bậc, về mức tương ứng nói trên. Cả
hai tổ chức đều dành cho định hạng tín nhiệm hiện tại của Anh triển vọng
tiêu cực.

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông
mất gần 2 tỷ USD sau khi bị bắt

S&P nói rằng việc cắt giảm điểm tín nhiệm của Anh “phản ánh những rủi
ro về sự xấu đi trông thấy của những điều kiện tài chính bên ngoài” và
những vấn đề hiến pháp xuất phát từ việc phần đông cử tri ở Scotland và
Bắc Ireland chọn ở lại trong EU.
Về phần mình, Fitch đề cập đến khả năng tăng trưởng kinh tế Anh có thể
“giảm tốc đột ngột”.
“Những gì đang diễn ra trong bối cảnh cuộc trưng cầu dân ý này và lựa
chọn Brexit khiến chúng tôi cho rằng nước Anh không còn sức mạnh thể
chế mà nước này vốn có trước đây”, ông Moritz Kraemer, người đứng đầu
bộ phận đánh giá tín nhiệm toàn cầu của S&P, nhận định trong một cuộc
trao đổi với Bloomberg. “Đây là một sự kiện lớn, đã xảy ra”.
Lần gần đây nhất một quốc gia thuộc nhóm 7 nước công nghiệp phát triển
(G-7) bị S&P hạ hai bậc điểm tín nhiệm là Italy. Đó là khi nước này chìm
sâu trong cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực sử dụng đồng tiền chung
Eurozone hồi tháng 1/2012.
Động thái hạ điểm tín nhiệm Anh của S&P diễn ra vào ngày mà các nhà
đầu tư đổ xô mua trái phiếu chính phủ Anh do những đồn đoán về việc
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ buộc phải cắt giảm lãi suất để chống
đỡ cho nền kinh tế. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm đã
lần đầu tiên giảm dưới mức 1%.
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chức một cuộc trưng cầu dân ý khác.
Việc giảm điểm tín nhiệm này có thể mới chỉ là sự khởi đầu khi các tổ
chức đánh giá tín nhiệm lớn nhất đánh giá lại nước Anh sau cuộc trưng
cầu dân ý ngày 23/6 cũng như ảnh hưởng về kinh tế và chính trị của sự
kiện Brexit đối với nước Anh.
Hôm thứ Sáu tuần trước, một tổ chức đánh giá tín nhiệm lớn khác là
Moody’s Investors Service đã hạ triển vọng tín nhiệm của Anh về tiêu cực
từ ổn định. Hiện Moody’s đang dành cho Anh định hạng tín nhiệm Aa1,
thấp hơn một bậc so với mức cao nhất.
Bốn ngày sau cuộc trưng cầu dân ý, nước Anh đã đối mặt với sự chia rẽ
lớn về chính trị. Thủ tướng David Cameron tuyên bố sẽ từ chức, trong khi
thủ lĩnh Công đảng đối lập bị gây sức ép từ chức từ chính nội bộ của đảng
này.
Kể từ khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố vào hôm thứ Sáu
tuần trước, thị trường tài chính toàn cầu đã liên tục chao đảo, ảnh hưởng
tới mọi loại tài sản, trong đó đồng Bảng giảm giá với tốc độ kỷ lục.
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cùng thặng dư tài khoản vãng lai ở mức cao, và dòng vốn FDI.

tự do lên 22.820 đồng

Bên cạnh những mặt tích cực, Fitch cũng cảnh báo mức nợ công gia tăng
của Việt Nam, từ mức 50,1% GDP vào cuối năm 2015 lên mức 53,4% GDP
vào cuối năm 2016. Nếu tính cả những khoản nợ được Chính phủ bảo
lãnh, thì mức nợ công đã lên tới 63,7% vào cuối năm ngoái, đã rất sát trần
65%.
Tuy nhiên, Fitch nhấn mạnh rằng Chính phủ Việt Nam đã tái khẳng định
cam kết giữ nợ công dưới trần thông qua các biện pháp tài khóa và hạn
chế cấp bảo lãnh nợ. Fitch dự kiến Chính phủ Việt Nam sẽ tránh được việc
phá trần nợ bằng cách thực thi các biện pháp này.
Ngoài ra, Fitch nói rằng số tiền thu về từ chương trình cổ phần hóa doanh
nghiệp Nhà nước từ 2016-2020 có thể sẽ giúp trả bớt nợ công. Fitch ước
tính thâm hụt tài khóa của Việt Nam đã giảm xuống mức 5,7% GDP vào
cuối năm ngoái, từ mức 6,2% vào cuối năm 2015, đồng thời dự báo mức
thâm hụt giữ ở ngưỡng khoảng 5,7% GDP trong năm 2017-2018 nếu không
có sự thay đổi lớn về thu ngân sách.
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đòi hỏi nhiều thời gian để giải quyết. Báo cáo nói tỷ lệ nợ xấu 2,5% vào
thời điểm cuối năm 2016 như số liệu chính thức không phản ánh đúng
chất lượng tài sản trong các ngân hàng Việt Nam.
Fitch cho biết với triển vọng “tích cực”, tổ chức này có thể nâng điểm tín
nhiệm cho Việt Nam nếu Chính phủ tiếp tục duy trì được ổn định kinh tế
vĩ mô, giữ lạm phát ở mức thấp và ổn định, tăng dự trữ ngoại hối, giảm
thâm hụt tài khóa và nợ công, có giải pháp bền vững cho những yếu kém
mang tính cơ cấu của hệ thống ngân hàng.
Ngược lại, điểm tín nhiệm của Việt nam có thể bị hạ nếu có sự thay đổi
chính sách dẫn tới mất ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát tăng hoặc mất cân
đối cán cân vãng lai; dự trữ ngoại hối giảm đến mức gây bất ổn cho nền
kinh tế hoặc khiến đầu tư nước ngoài giảm sút; gánh nặng nợ công gia
tăng.
Fitch là tổ chức đánh giá tín nhiệm hàng đầu thế giới thứ hai nâng triển
vọng tín nhiệm cho Việt Nam trong thời gian gần đây. Cuối tháng trước,
Moody’s Investors Service cũng nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam
từ “ổn định” lên “tích cực”.
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