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Năm 2015, sẽ có một sự tương phản rõ rệt khi một nền kinh tế Mỹ – dường như
hiện đã có khả năng tạo ra một sự tăng trưởng “tự thân vận động”, còn các nền
kinh tế châu Âu và Nhật Bản vẫn chỉ đạt được những kết quả đáng thất vọng bất
chấp những động thái mạnh mẽ về tiền tệ (của châu Âu) hoặc cả tiền tệ lẫn ngân
sách (của Nhật Bản).

Kinh tế thế giới năm 2015: những sự tương phản

Năm 2015, các nhà kinh tế học thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Pháp chờ đợi một sự
tăng nhẹ tốc độ tăng trưởng kinh tế của thế giới, lên mức 3,2% so với 2,9% của
năm 2014. Mức tăng thêm này xuất phát từ đâu? Và trong phần còn lại của thế
giới? Liệu sự tương phản giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới có tác động tới các
mức lãi suất hay không? Quả thật, có một sự tương phản rõ rệt khi một nền kinh tế
Mỹ – dường như hiện đã có khả năng tạo ra một sự tăng trưởng “tự thân vận động”,
còn các nền kinh tế châu Âu và Nhật Bản vẫn chỉ đạt được những kết quả đáng
thất vọng bất chấp những động thái mạnh mẽ về tiền tệ (của châu Âu) hoặc cả tiền
tệ lẫn ngân sách (của Nhật Bản).
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Sẽ là thái quá khi nói rằng nền kinh tế Mỹ không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào
của chính sách kinh tế. Chính sách ngân sách hiện mang tính trung lập, song bất
chấp sự chấm dứt chương trình nới lỏng định lượng (QE – tiến hành in thêm tiền
nhằm mua trái phiếu Chính phủ hoặc chứng khoán, góp phần bơm thêm tiền cho
nền kinh tế), chính sách tiền tệ vẫn tạo nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, chính sự phục
hồi của tiêu dùng cá nhân nhờ sự cải thiện không ngừng thị trường lao động và
việc giảm bớt gánh nặng nợ cho các hộ gia đình là yếu tố cơ bản đưa hoạt động
kinh tế phục hồi trở lại. Hoạt động đầu tư, về nhà ở và sản xuất, cũng được định
hướng tốt. Giá năng lượng giảm cũng tác động thêm.

“Sự khỏe mạnh” của nền kinh tế Mỹ lại một lần nữa minh chứng cho quy chế “người
đặt hàng cuối cùng” của Mỹ, vì sự phục hồi đó không nhận được sự trợ giúp nào từ
bên ngoài. Năm 2014, sự phục hồi trong khu vực đồng euro đã thất bại, và sự tăng
trưởng khiêm tốn – đã được điều chỉnh giảm – trong năm 2015 chắc chắn sẽ phụ
thuộc nhiều vào các yếu tố “kỹ thuật”: tổ chức lại các kho dự trữ và mua sắm hàng
hóa tiêu dùng lâu bền vì đã lỗi thời. Nhưng vẫn chưa có niềm tin cần thiết vào một
sự phục hồi thực sự. Tại Nhật Bản, sau hai quý cắt giảm về mặt kỹ thuật (hàng hóa
dự trữ), triển vọng phục hồi kinh tế có thể diễn ra trong ngắn hạn, nhưng nó sẽ là
kết quả của một sự điều chỉnh lớn về tiền tệ và ngân sách, và vẫn chưa hoàn toàn
mang tính độc lập. Cuối cùng, các nước mới nổi sẽ đạt mức tăng trưởng tương đối
ổn định, nhưng tụt rất xa so với “những năm tháng thịnh vượng”, và có những
khác biệt lớn giữa các nước.

Năm 2015, Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ khởi động một chu kỳ tăng lãi
suất, đi kèm với việc tăng các lãi suất dài hạn của Mỹ, và ở một mức độ thấp hơn
(sự chênh lệch lãi suất sẽ còn tăng lên), các lãi suất ở châu Âu. Mặt khác, sự tăng
lãi suất này cũng là rủi ro suy thoái chính theo kịch bản của chúng tôi: lãi suất tăng
quá nhanh sẽ phá hỏng sự phục hồi kinh tế của Mỹ. Nhưng chúng tôi tin tưởng chắc
chắn vào sự thận trọng của FED.

Tăng trưởng: Nước Mỹ duy nhất trên thế giới

Niềm tin trở lại của các hộ gia đình và các doanh nghiệp Mỹ, bên cạnh sự giảm giá
năng lượng, là động cơ chính thúc đẩy (một cách khiêm tốn) sự tăng trưởng toàn
cầu. Song những hạn chế vẫn còn quá mạnh mẽ cho phép đạt được một sự phục
hồi thực sự: tình trạng nợ và tâm lý bi quan của các tác nhân kinh tế trong khu vực
châu Âu, sự hụt hơi về mô hình tăng trưởng ở Trung Quốc, sự thu hẹp các phạm vi
hoạt động của chính sách kinh tế ở phần lớn các nền kinh tế mới nổi.
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Châu Âu: tận dụng “luồng oxy”

Năm 2014 là một năm thất vọng trong khu vực đồng euro. Sự cải thiện các dự báo
vào cuối năm 2013 đã không trở thành hiện thực trong một tiến trình phục hồi tỏ rõ
là khó khăn hơn nhiều so với dự kiến. Sự tăng nhẹ hoạt động kinh tế trong quý
III/2014 (tăng 0,2%, sau khi tăng 0,1% ở quý II) đã không làm thay đổi căn bản diện
mạo của hoạt động kinh tế kể từ mùa Xuân năm 2014. Tốc độ tăng trưởng được
mong đợi trong năm 2014 (0,9%) sẽ kéo theo một hố sâu mới về khoảng cách tăng
trưởng với các nền kinh tế lớn khác. Thực vậy, Liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu
(EMU) đã điêu đứng do các nước mới nổi giảm nhập khẩu. Những khác biệt về tăng
trưởng giữa các nước thành viên vẫn còn khá lớn, bất chấp sự suy yếu của các nền
kinh tế trung tâm và sự phục hồi ở một số nước ngoại vi. Những mất cân bằng sâu
sắc, nguồn gốc của những khác biệt này, không dễ bị triệt tiêu trong một bối cảnh
tăng trưởng và lạm phát thấp, và chắc chắn sẽ không thể bị triệt tiêu theo dự đoán
của chúng tôi.

Tuy nhiên, mức sống của các hộ gia đình đã được cải thiện chút ít từ một năm qua.
Thu nhập thực tế đã tăng lên mức gần 1% trong quý I/2014, nhờ sự đóng góp tích
cực của tiền lương – được bù đắp một phần từ thuế. Nhờ giảm lạm phát, mức tiêu
dùng cá nhân được duy trì ở các nước trung tâm và vực dậy ở các nước ngoại vi.
Ngược lại, đầu tư về nhà ở tiếp tục giảm. Do tác động của việc giảm giá nhà ở kéo
dài, đầu tư tài chính lại được khuyến khích. Tiến trình giảm nợ đã có phần chững lại,
dù sao cũng dẫn đến giảm hệ số nợ trên thu nhập thực tế trong một năm.

Tình trạng của các doanh nghiệp còn đáng lo ngại hơn. Chiều hướng tăng lợi nhuận
vừa bắt đầu trong quý I/2014 đã gián đoạn ở quý II. Do vậy, các doanh nghiệp đã
tiếp tục cắt giảm đầu tư và giảm hàng tồn kho, song không vì thế mà ngăn chặn
được tình trạng suy giảm năng lực tài chính của họ. Quá trình hoàn trả nợ ngân
hàng đã bị gián đoạn ở quý II, sau khi hệ số nợ bị mất 3 điểm từ một năm qua.
Việc nợ tăng trở lại chỉ mới gần đây và còn chưa nhiều song không thể làm tiền đề
cho việc tái khởi động đầu tư – một mắt xích yếu trong giai đoạn phục hồi này,
chừng nào những điều kiện để lợi nhuận và cải thiện nguồn cung tín dụng không
được thực hiện.

Do vậy, chúng tôi đánh giá cao những động lực căn bản theo kịch bản của chúng
tôi. Một sự phục hồi mang tính “kỹ thuật” luôn được đặt ra trong ngắn hạn, và dựa
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trên việc tổ chức lại hàng hóa dự trữ và hàng hóa tiêu dùng lâu bền và các trang
thiết bị, do sự lỗi thời của nguồn dự trữ vốn từ lâu đã không được đổi mới. Nhưng
giờ đây giả thuyết về một sự khởi động lại nhu cầu bên ngoài – có khả năng làm
thay đổi các triển vọng đầu tư – trở nên khó dự kiến hơn. Bất chấp việc tăng các
hoạt động xuất khẩu ở Mỹ, sự suy giảm các triển vọng nhập khẩu của các nước mới
nổi được thể hiện qua việc giảm các hoạt động xuất khẩu ở bên ngoài Liên minh
tiền tệ và kinh tế châu Âu. Mặc dù quá trình giảm nợ đang diễn ra, các triển vọng
phục hồi nhu cầu trong khu vực đồng euro vẫn tồn tại. Cú sốc nguồn cung xuất
phát từ sự giảm giá các nguyên liệu đã tạo thuận lợi cho việc củng cố lợi thế sức
mua và một chu kỳ tiêu dùng bền vững hơn. Sau khi tận dụng các phạm vi hoạt
động được quy định trong các hiệp ước châu Âu, định hướng ngân sách mang tính
trung lập hơn.

Các biện pháp của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã có một tác động tích
cực đối với các lãi suất dài hạn, giảm chi phí tài trợ của các nhà nước và cho phép
giành được các phạm vi hoạt động về ngân sách. Các biện pháp đó cũng hỗ trợ giá
cổ phiếu, triệt tiêu những ảnh hưởng tiêu cực đối với các tài sản tài chính. Đặc biệt,
chúng cho phép làm giảm giá đồng euro – điều cần thiết trong bối cảnh phá giá tiền
tệ ở các nước mới nổi. Những yếu tố này chắc chắn không phải là một giải pháp cho
sự suy yếu mang tính cơ cấu của nền kinh tế châu Âu, nhưng chúng tạo ra những
tiền đề để làm ngưng lại giai đoạn suy thoái gần đây của chu kỳ, cho phép dự báo
một sự tăng nhanh tốc độ tăng trưởng trong năm 2015 (1%). Nhịp độ tăng trưởng
này không đủ để làm giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp hay khởi động một động lực
tăng trưởng do không có một sự chuyển hướng thực sự của chính sách kinh tế.

Năm 2016, các yếu tố ngoại sinh góp phần thúc đẩy tăng trưởng sẽ mất đi sức
mạnh bởi giá dầu dự kiến sẽ tăng và một chính sách ngân sách mang tính áp đặt
hơn do không có một khung giám sát được cải cách của châu Âu. Tuy nhiên, việc
củng cố các động cơ bên trong dựa trên một sự lan truyền tốt hơn về niềm tin và sự
kích thích tiền tệ sẽ cho phép một sự tăng nhanh tốc độ tăng trưởng nhất định
(1,5%). Nguy cơ tác động lên kịch bản của chúng tôi luôn mang tính suy thoái, gắn
với một sự suy giảm nhu cầu bên ngoài lớn hơn dự kiến.

Các yếu tố nguy cơ nội sinh cũng tồn tại trong trường hợp suy giảm niềm tin – biến
các lợi thế sức mua thành một xu hướng tiết kiệm cao hơn, hay nếu như hành động
của ECB không tạo ra được tín dụng cần thiết để hỗ trợ cho sự phục hồi yếu kém
của đầu tư được dự kiến trong kịch bản trọng tâm của chúng tôi.
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Mỹ: những khó khăn đã qua và tình hình trở nên sáng sủa

Nền kinh tế Mỹ sẽ đạt được một sự tăng trưởng cao hơn nhịp độ tiềm năng của nó
trong năm 2015 và năm 2016. Nhiều yếu tố thường được nêu lên như vật cản kìm
hãm tăng trưởng, như cắt giảm ngân sách và giảm nợ cho các hộ gia đình, đã được
giảm bớt, và sự giảm giá năng lượng gần đây sẽ tạo thêm một cú hích.

Chúng tôi dự đoán một sự suy giảm tăng trưởng trong quý IV/2015, xuống khoảng
2,5% theo nhịp độ hàng năm, sau tỷ lệ tăng trưởng khoảng 4% trong quý III. Sự
suy giảm tăng trưởng này là kết quả của việc giảm chi tiêu quân sự (sau một đợt
tăng không kéo dài trong quý III) và không có sự đóng góp tích cực của ngoại
thương trong quý IV. Sự sụt giảm giá xăng dầu có tác động tương tự như việc cắt
giảm thuế: hỗ trợ sự tăng trưởng. Một phần tiền tiết kiệm sẽ được giữ lại, nhưng
phần tiền được chi tiêu có thể hỗ trợ các hoạt động chi tiêu của các hộ gia đình
trong nhiều quý, điều này giải thích tại sao chúng tôi lại dự đoán một tỷ lệ tăng
trưởng tiêu dùng ở mức 2,9% trong năm 2015, so với 2,2% trong năm 2014.

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục được cải thiện, với tỷ lệ thất nghiệp giảm nhanh
hơn dự kiến. Các chỉ số về các nguồn lực không được sử dụng đã giảm bớt: đặc
biệt là trường hợp thất nghiệp dài hạn và việc làm bán thời gian bắt buộc. Điều này
sẽ góp phần làm gia tăng các mức thu nhập, vốn rất khiêm tốn kể từ đầu giai đoạn
phục hồi.

Các hộ gia đình Mỹ đã giảm mức độ nợ và nghĩa vụ trả nợ hiện ở mức thấp nhất từ
nhiều thập kỷ nay. Ngoài ra, sự đi lên của các thị trường cổ phiếu và sự tăng giá
nhà ở đã làm tăng tài sản ròng của họ. Với niềm tin lớn hơn đối với tình hình tài
chính của mình và tình hình việc làm, các hộ gia đình có xu hướng sử dụng tín dụng
cho các hoạt động mua sắm lớn và chi tiêu có phần thoải mái hơn, cho dù điều này
dẫn đến sự sụt giảm tạm thời tỷ lệ tiết kiệm.

Đầu tư sản xuất dự kiến tăng nhẹ trong năm 2015, do sự thúc đẩy tăng trưởng sẽ
khuyến khích các doanh nghiệp tìm cách duy trì hệ số vốn trên sản lượng tối ưu. Xu
hướng sụt giảm giá năng lượng có thể hạn chế đầu tư trong lĩnh vực khai thác dầu
và khí đốt, nhưng lại dẫn đến việc các nhà sản xuất tăng sản lượng với chi phí cao.
Sự giảm bớt những lo ngại về chính sách ngân sách của Washington, do Quốc hội
Mỹ nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa, có thể là yếu tố tích cực đối với môi

5 / 14

Kịch bản kinh tế vĩ mô của thế giới 2015-2016
Thứ hai, 02 Tháng 2 2015 09:08

trường kinh doanh. Tuy nhiên, xu hướng giảm nhu cầu của thế giới có thể vẫn là
một vấn đề đáng lo ngại.

Chúng tôi dự đoán sẽ có sự tăng tốc đầu tư về nhà ở trong năm 2015, nhưng dự
đoán của chúng tôi không tránh khỏi những nguy cơ giảm mức dự báo: các điều
kiện vay vốn của ngân hàng vẫn còn quá chặt chẽ đối với nhiều khách hàng tiềm
năng, và các biện pháp cho phép dễ tiếp cận hơn quỹ tín dụng thế chấp vẫn còn
hạn chế. Sự gia tăng thu nhập và cải thiện thị trường lao động sẽ đóng vai trò
quyết định để duy trì sự phục hồi thị trường bất động sản nhà ở. Thực vậy, những
diễn biến đó sẽ cho phép những khách hàng đầu tiên nhận được những khoản vay
thế chấp và có khả năng đảo ngược phần nào xu hướng giảm đối với việc xây dựng
gia đình, được nhận thấy ở giới trẻ trong độ tuổi lao động sau giai đoạn suy thoái.
Đó là bấy nhiêu yếu tố làm tăng nhu cầu về nhà ở của các hộ gia đình.

Chúng tôi cho rằng ngoại thương sẽ bị ảnh hưởng bởi triển vọng tăng trưởng yếu
ớt của nước ngoài và sự lên giá của đồng USD: do vậy, ngoại thương sẽ đóng góp
rất ít vào sự tăng trưởng trong năm 2015.

Vấn đề sụt giảm giá dầu thế giới sẽ thể hiện thông qua sự giảm phát trong những
quý tới, và do vậy chúng tôi đã điều chỉnh giảm trong dự báo về lạm phát.

Việc củng cố ngân sách đã không còn tác động tới sự tăng trưởng, và thậm chí một
động thái kích thích ngân sách sẽ có thể được tính đến, bởi Quốc hội Mỹ có thể sẽ
thông qua các biện pháp cắt giảm các khoản thuế không được tài trợ. Họ đã chấp
thuận về số tiền tối đa dành cho các khoản chi trong năm tài chính 2015, và sẽ
thông qua các nghị quyết cho phép duy trì sự vận hành của chính phủ cho đến cuối
năm tài khóa, điều này sẽ dẫn đến một mức thâm hụt ngân sách khoảng 2,6% GDP.

Nhật Bản: hoãn tăng thuế tiêu dùng và các cuộc bầu cử trước thời hạn có
lợi cho chính sách Abenomics

Những số liệu tăng trưởng thấp hơn so với dự kiến trong quý III/2014 đã buộc Thủ
tướng Shinzo Abe phải chính thức công bố vào ngày 18/11/2014 quyết định lùi 18
tháng thời hạn tăng bổ sung thuế tiêu dùng (từ 8% lên 10%), và tiến hành các cuộc
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bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào giữa tháng 12. Việc chính sách Abenomics sẽ
được duy trì cho đến năm 2018 sẽ làm gia tăng những biến động thị trường với
những tác động đi kèm như sự suy yếu của đồng yên, sự tăng giá tài sản và sự
giảm lãi suất các khoản vay chính phủ.

Có những quan điểm không giống nhau về động thái của ông Shinzo Abe, nhưng
chúng tôi tiếp tục nhận định rằng tình hình vẫn thuận lợi cho Đảng Dân chủ Tự do
(LDP) của ông Abe và, về mặt kinh tế, chúng tôi nhận thấy việc hoãn thời hạn tăng
bổ sung thuế tiêu dùng mang lại những lợi ích:

- Củng cố niềm tin của các hộ gia đình trong ngắn hạn;

- Cho phép tiết kiệm thời gian khi chờ đợi các khoản tiền lương cơ bản bắt đầu tăng
một cách đáng kể;

- Giúp Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thêm phạm vi hoạt động.

Những yếu tố này sẽ cho phép tạo ra một phạm vi đáng tin cậy cho nền kinh tế tự
tăng trưởng và chấm dứt giai đoạn giảm phát, do vậy sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt về
thuế gây ra bởi việc hoãn tăng thuế tiêu dùng. Do vậy, chúng tôi tin rằng việc hoãn
tăng thuế tiêu dùng sẽ không làm chậm lại hoạt động chỉnh đốn hệ thống tài chính
công.

Sự sụt giảm GDP bất ngờ trong quý III/2014 (-0,5%, tương đương -1,9% theo tỷ lệ
hàng năm) là lần suy giảm thứ hai liên tiếp theo quý, đồng nghĩa với sự suy thoái
mang tính kỹ thuật. Tuy nhiên, sự sụt giảm này chủ yếu gắn liền với một sự điều
chỉnh lượng hàng hóa dự trữ và chúng tôi không có nhiều thông tin về tình hình
trước đây. Những dữ liệu mới đây nhất (về thương mại, sản xuất công nghiệp, các
đơn đặt hàng về máy móc và chỉ số tiêu dùng hỗn hợp) đã cho thấy những dấu
hiệu phục hồi rõ ràng. Ngoài ra, những biện pháp nới lỏng định lượng bổ sung được
BoJ bất ngờ thông báo vào ngày 31/10/2014 (khiến đồng yên sụt giảm mạnh và giá
cổ phiếu tăng lên) đã củng cố thêm kịch bản tích cực của chúng tôi về nền kinh tế
Nhật Bản. Động thái của BoJ đã dẫn đến một hiệu ứng tài sản tích cực với một
khoản tiền khoảng 12.000 tỷ yên trong một vài tuần, tương đương hơn 4% chi tiêu
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tiêu dùng hàng năm của các hộ gia đình. Chúng tôi cho rằng sự phục hồi tiêu dùng
rất có khả năng xảy ra trong ngắn hạn. Chúng tôi chờ đợi một tỷ lệ tăng trưởng chỉ
ở mức 0,1% năm 2014, nhưng 1,3% năm 2015 và 1,5% năm 2016, một tỷ lệ rõ ràng
cao hơn mức tăng trưởng tiềm năng (0,5%).

Các thị trường mới nổi: không quá mong manh

Năm 2015, các thị trường mới nổi sẽ đối mặt với ba thách thức: tác động của việc
tăng các mức lãi suất của Mỹ, trong một bối cảnh tăng trưởng tiềm năng hạn chế,
với những điều kiện tiền tệ trong nước nhìn chung còn khó khăn. Tuy nhiên, các thị
trường cũng được hưởng lợi từ các chính sách bảo hộ. Vì vậy, cần chọn lọc các thị
trường mới nổi, hơn là cứ xa lánh họ.

Sự biến động dường như sẽ trở lại trên các thị trường kể từ mùa Hè. Trên thực tế,
do luôn nhạy cảm với sự gia tăng rủi ro, các đồng tiền của các thị trường mới nổi
phải đối mặt với nhiều thách thức.

Thách thức đầu tiên là việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc tăng lãi
suất đã được thông báo của FED có thể trở thành hiện thực vào năm 2015. Điều này
sẽ làm tăng hiệu suất trái phiếu của Mỹ, khiến các mức lãi suất ở các nước mới nổi
trở nên kém hấp dẫn hơn. Trên thực tế, việc tài trợ cho các nước mới nổi có thâm
hụt bên ngoài sẽ được coi là tốn kém và nhiều may rủi hơn, khiến các nhà cho vay
và các nhà đầu tư thận trọng hơn đối với các nước này. Xét về mặt này, Thổ Nhĩ
Kỳ, Nam Phi, và ở một mức độ thấp hơn, Brazil, Indonesia và Ấn Độ nằm trong số
những nước dễ bị tổn thương nhất.

Thách thức thứ hai là sự tăng trưởng kinh tế yếu kém ở nhiều nước mới nổi. Sự tăng
trưởng này đã gây thất vọng từ hai hay ba năm qua. Ở những nước này, tiêu dùng
cá nhân sẽ vẫn là động lực chính của tăng trưởng, nhưng đã có xu hướng suy yếu
trong những quý gần đây. Ngược lại, hoạt động đầu tư ở đó chỉ tăng yếu ớt, nếu
như không muốn nói là không tăng (trừ trường hợp đáng chú ý là Trung Quốc), tín
hiệu xấu cho sự tăng trưởng trong tương lai. Một điểm tích cực hơn là sự đóng góp
của xuất khẩu ròng đã cải thiện kể từ cuối năm 2013, nhưng điều này càng khiến
họ phụ thuộc vào sự tăng trưởng của Mỹ.
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Vượt ra ngoài những triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn, các thị trường đã có
những hoài nghi về sự tăng trưởng tiềm năng của các nước mới nổi, đặc biệt đối với
những cải cách hạn chế kể từ 15 năm qua (ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi,
như Mexico). Mặt khác, chính việc thiếu các cải cách lý giải phần nào sự suy yếu
của đầu tư.

Thách thức thứ ba là chính sách tiền tệ thiếu linh hoạt. Các nước mới nổi dường như
không chắc chắn cắt giảm lãi suất ồ ạt tại thời điểm mà FED dự định tăng các mức
lãi suất của họ. Vả lại, trường hợp lãi suất cơ bản thực tế trung bình ở các nước mới
nổi đã tăng 200 điểm cơ bản trong vòng 3 năm và gần như đã đạt trở lại mức của
năm 2005-2007 – thời kỳ thịnh vượng cho sự tăng trưởng ở các nước mới nổi – hiển
nhiên sẽ không còn lặp lại trong tình hình hiện nay. Thêm vào đó là rủi ro về địa
chính trị gây ảnh hưởng nặng nề tới Đông Âu. Tuy nhiên, sự sụt giảm giá các
nguyên liệu trong những tháng gần đây sẽ hạn chế những triển vọng lạm phát, do
vậy nhiều ngân hàng trung ương sẽ không phản ứng thái quá trước việc tăng lãi
suất của đồng USD và không thắt chặt một cách quá nhanh chóng các chính sách
tiền tệ của họ.

Nhưng vẫn tồn tại những phạm vi hoạt động cho các thị trường. Sự kết hợp những
yếu tố ít khởi sắc này dự báo một bối cảnh ít thuận lợi cho các thị trường tài chính.
Tuy nhiên, các thị trường tiền tệ và lãi suất cũng được hưởng lợi từ các chính sách
bảo hộ tiếp sau đó.

Việc tăng các mức lãi suất của Mỹ chắc chắn sẽ là một yếu tố bắt buộc xảy ra.
Nhưng thị trường từ nay đã được chuẩn bị tốt hơn so với năm 2013. Mặt khác,
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã trở nên “uyển chuyển” hơn và điều này sẽ
bù đắp phần nào sự thắt chặt chính sách tiền tệ đã được dự kiến của Mỹ.

Ngoài ra, một số thị trường mới nổi sẽ áp dụng các mức lãi suất trong nước cao tới
mức khiến cho chúng vẫn hấp dẫn hơn so với các mức lãi suất ở Mỹ, ngay cả sau
khi các mức lãi suất ở Mỹ bắt đầu tăng một cách thực chất hơn (vì vậy các thị
trường toàn cầu không trở lại “trạng thái hoảng loạn” kéo dài).

Hơn nữa, các cuộc bầu cử gần đây ở một số nước lớn mới nổi (Ấn Độ, Indonesia và,
ở một mức độ thấp hơn, Brazil) đã mở ra khả năng đẩy nhanh các cuộc cải cách
mang tính cơ cấu vốn có thể góp phần giải phóng, trong thời hạn nhất định, tiềm
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năng tăng trưởng của những nước lớn mới nổi này.

Nhìn chung, bất chấp sự thắt chặt chính sách tiền tệ được dự kiến của Mỹ, hiện tại
chưa phải là thời điểm từ bỏ hàng loạt lập trường về các thị trường mới nổi, mà là
có sự phân định giữa các thị trường này.

Như vậy, các nước có thặng dư bên ngoài (phần lớn là các nước châu Á) có thể được
hưởng nhiều ưu đãi hơn so với các nước có những mất cân bằng bên ngoài (chẳng
hạn như Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi). Do mức độ phục hồi của Mỹ lớn hơn Trung Quốc,
người ta sẽ có niềm tin lớn hơn vào các nước xuất khẩu các hàng hóa chế biến (ví
dụ như Mexico và các nước công nghiệp hóa của châu Á) so với các nước xuất khẩu
nguyên liệu (như Brazil, Nga, Nam Phi). Do hiệu suất tăng trưởng ở châu Âu thấp so
với Mỹ, những nước xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ có thể được hưởng nhiều ưu đãi
hơn so với các nước hội nhập mạnh mẽ vào khu vực đồng euro.

Chính sách tiền tệ: điều chứng tỏ

Mức độ khác biệt giữa các ngân hàng trung ương lớn sẽ đạt ngưỡng tối đa mới vào
năm 2015. Bất cứ sự gia tăng biến động nào đều sẽ buộc FED phải thận trọng hơn.

Chúng tôi tiếp tục trông đợi một sự tăng dần các mức lãi suất của FED trong quý
III/2015. Ở thời điểm này, nhiệm kỳ của Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) về
việc làm sẽ sắp kết thúc và việc cắt giảm các nguồn lực không sử dụng trên thị
trường lao động sẽ đẩy tiền lương tăng lên. Đồng thời, lạm phát sẽ vẫn thấp hơn
mức mục tiêu 2% của FED, do sự giảm giá năng lượng và các mặt hàng nhập khẩu.
Tuy nhiên, sự gia tăng chi phí lao động và sự tác động mạnh mẽ của những dự báo
về lạm phát sẽ củng cố thêm ý tưởng của FED rằng mục tiêu về lạm phát sẽ đạt
được ở một thời điểm thích hợp. Sự biến động có thể quay trở lại trên các thị
trường tài chính bất chấp chính sách dẫn đường trong các dự báo của FED, điều này
sẽ thúc đẩy FED khởi động việc đưa các lãi suất về lại mức bình thường một cách
thận trọng: chúng tôi dự đoán lãi suất cơ bản của FED sẽ tăng lên mức 0,5%-0,75%
vào cuối năm 2015 và lên mức 2% một năm sau đó. FOMC sẽ vận dụng tỷ lệ dự trữ
dư thừa (IOER) và sự dễ dàng của giao dịch mua giấy tờ có giá có cam kết bán lại
(Reverse Repo) để kiểm soát việc tăng các lãi suất cơ bản này. Trong giai đoạn thứ
hai, FOMC sẽ thay đổi chính sách tái đầu tư đối với danh mục đầu tư của họ nhằm
giảm một cách thụ động quy mô bảng cân đối tài sản của họ với một tốc độ vừa
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phải.

BoJ đã gây ngạc nhiên cho các thị trường qua việc nới lỏng hơn nữa chính sách tiền
tệ của họ, sau khi hùng hồn tuyên bố giành thắng lợi (có phần vội vàng, theo quan
điểm chúng tôi) trong cuộc chiến chống giảm phát. Kết quả là chúng tôi lại trở nên
lạc quan hơn về nền kinh tế Nhật Bản vốn đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ
ràng hơn sau sự suy thoái trở lại do tăng thuế tiêu dùng hồi tháng 4/2014. BoJ đã
thay đổi mục tiêu của chính sách nới lỏng định lượng và định tính (QQE) của mình,
và hiện tại BoJ đưa ra mục tiêu tăng gói cung tiền hàng năm lên 80.000 tỷ yên, đặc
biệt thông qua việc mua lại các trái phiếu chính phủ Nhật Bản có giá trị ròng hàng
năm là 80.000 tỷ yên, tương đương 17% GDP. Chúng tôi cho rằng BoJ sẽ không
ngần ngại nới lỏng hơn nữa chính sách của họ nếu cần thiết. Chương trình QQE hiện
tại có thể kéo dài đến đầu năm 2018, trong khi việc tăng bổ sung thuế tiêu dùng
(từ 8% đến 10%) đã bị hoãn lại đến tháng 4/2017.

Cuối cùng, tình hình ở khu vực đồng euro vẫn đặc biệt khó khăn, sự tăng trưởng
trên danh nghĩa vẫn không có dấu hiệu phục hồi một cách thuyết phục. Đến thời
điểm nào đó, sự sụt giảm giá dầu sẽ hỗ trợ hoạt động kinh tế, song tác động ngay
lập tức được thể hiện thông qua các tỷ lệ lạm phát vẫn còn thấp, gần như bằng
không, thậm chí có phần tiêu cực. ECB đã tuyên bố sẵn sàng hành động nhiều hơn,
nhưng tới tháng 12/2014 họ vẫn không làm được gì, hiển nhiên là do không có sự
đồng thuận trong Hội đồng các thống đốc. Những trở ngại về mặt chính trị và kỹ
thuật đối với một chương trình nới lỏng định lượng (QE) hiệu quả có thể được khắc
phục, trong trường hợp các triển vọng kinh tế và ổn định giá cả trở nên xấu hơn.
Đồng thời, các biện pháp nới lỏng hiện tại sẽ không đủ để làm tăng bảng tổng kết
tài sản của ECB lên mức 1.000 tỷ euro. Do vậy, ECB sẽ thực hiện một chương trình
mở rộng mua lại các tài sản ngay từ quý I/2015. Kịch bản trọng tâm của chúng tôi
cho thấy những tác động gộp lại từ các hành động của ECB cuối cùng sẽ được cảm
nhận rõ rệt trong năm 2015, với một sự tăng dần tốc độ tăng trưởng.

Các thị trường tài chính: sự gia tăng những tương phản giữa các chính
sách tiền tệ thời kỳ hậu QE

Việc giảm nguy cơ giảm phát ở châu Âu và bước đầu của các đợt tăng lãi suất của
FED trong quý III/2015 sẽ kéo theo một giai đoạn tăng các mức lãi suất kỳ hạn 10
năm, làm tăng áp lực đầu cơ lên các chi phí đầu tư bằng đồng USD.
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Lãi suất trái phiếu giảm trở lại

Từ tháng 5/2014, các mức lãi suất của Mỹ chủ yếu vẫn giữ khoảng cách 50 điểm cơ
bản, trong khoảng từ 2,15% đến 2,65% (ngoại trừ trong giai đoạn “khủng hoảng”
với đợt tăng lãi suất hồi giữa tháng 10). Việc tăng lãi suất mà chúng tôi dự kiến đã
không xảy ra, bởi sự suy giảm về tăng trưởng và về lạm phát tại khu vực đồng euro
đã trở nên nghiêm trọng hơn những gì chúng tôi dự đoán, và FED đã kiểm soát chặt
chẽ thị trường trái phiếu Mỹ thông qua hệ thống thông tin liên lạc của mình. Nhưng
FED mới chỉ tăng các lãi suất cơ bản cách đây vài tháng và ngày càng có ít các nhà
hoạt động kinh tế trông đợi một sự giảm các mức lãi suất dài hạn. Các mức lãi suất
cũng rất thấp, và chúng tôi lo ngại rằng hậu quả bất ngờ của các hoạt động điều
chỉnh hậu khủng hoảng sẽ là sự biến mất một cách nhanh chóng tính thanh khoản
trên các thị trường. Từ nay đến cuối năm 2015, chu kỳ tăng các mức lãi suất của
FED sẽ được khởi động rộng rãi và chúng tôi chờ đợi lãi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ
sẽ tăng lên khoảng 3,25%. Các mức lãi suất của Đức cũng sẽ tăng lên, giả định
rằng hầu hết những lo sợ về sự giảm phát ở châu Âu từ nay đến lúc đó sẽ không
còn.

Các mức lãi suất trái phiếu Bund (trái phiếu chính phủ Đức) kỳ hạn 10 năm hiện ở
mức 0,75%, bằng khoảng một nửa mức điểm thấp lịch sử của lãi suất kỳ hạn 10
năm của Mỹ năm 2012. Như vậy, Mỹ đã phải đối mặt với mối đe dọa giảm phát,
cuộc khủng hoảng nợ công trong khu vực đồng euro cũng hết sức gay gắt, và gói
QE3 sắp được khởi động. Lãi suất trái phiếu Bund hiện đang ở mức quá thấp, nhưng
bất chấp các dữ liệu của châu Âu có thể được cải thiện, thị trường sẽ chấp nhận
đánh giá lại nguy cơ giảm phát ở mức thấp, chứ không phải là dự đoán về một khả
năng tự phục hồi. Từ nay tới cuối năm 2015, tác động của sự tăng nhanh bảng tổng
kết tài sản của ECB sẽ không còn nữa và chúng tôi mong đợi sự tăng lãi suất trái
phiếu Schatz kỳ hạn 2 năm trong vùng tích cực. Cho dù các mức lãi suất tăng ở
châu Âu, chúng tôi không trông đợi sự đảo ngược đáng kể xu hướng giảm chênh
lệch lãi suất ở các nước vùng ngoại vi (của khu vực đồng euro – ND): quả thực,
chính vùng ngoại vi là nơi mà sự phục hồi tăng trưởng diễn ra nhanh nhất. Chúng
tôi cho rằng khoản chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu Bund và trái phiếu BTP (trái
phiếu chính phủ Italy) kỳ hạn 10 năm sẽ đạt điểm cân bằng trung hạn (75 điểm cơ
bản) từ nay tới cuối năm 2015. Chúng tôi dự đoán các mức lãi suất trái phiếu Bund
sẽ tăng gấp đôi, lên mức 1,50% từ nay tới cuối năm 2015, trên thực tế trùng với
mức điểm thấp lịch sử của lãi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ.

Đồng USD vẫn sẽ ở mức cao trong quý I/2015
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Sự không hài lòng của FED gắn liền với sự tăng giá đồng USD trong quý I/2015 có
thể sẽ bị che khuất bởi các chính sách khiêu khích của BoJ và ECB. Trong bối cảnh
này, chúng tôi đã điều chỉnh giảm các dự báo của mình về đồng yên so với đồng
USD và các đồng tiền châu Á, trong khi chúng tôi dự đoán trong năm 2015 tỷ giá
đồng euro/USD sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm. Đứng trước việc tăng các chi phí
tài trợ bằng đồng USD, các đồng tiền mới nổi sẽ đặc biệt chịu áp lực nhiều hơn.

Trong quý II/2015, sự phát triển của thị trường ngoại hối sẽ bị chi phối chủ yếu bởi
những tác động ban đầu của các biện pháp được BoJ và ECB thông qua, đặc biệt là
việc BoJ bất ngờ tăng gói QQE và việc hoãn tăng thuế tiêu dùng tại Nhật Bản. Đó là
những quyết định khiến chúng tôi phải điều chỉnh tăng các dự báo của mình về tỷ
giá đồng USD/yên lên mức 123 vào khoảng cuối tháng 3/2015. Tương tự, ECB sẽ
hướng tới các biện pháp nới lỏng nhiều tham vọng hơn, nhưng do đồng euro được
bảo vệ qua việc quay vòng các dự trữ ngoại hối được quy đổi sang đồng USD,
chúng tôi hy vọng tỷ giá đồng euro/USD sẽ dần ổn định. Trong ngắn hạn, chúng tôi
muốn nhắc lại rằng có lẽ chỉ còn rất ít thời gian, trong khi chờ đợi bản tổng kết
năm và những đánh giá của FED về đồng USD, để khởi động việc điều chỉnh giảm
đồng USD vào cuối năm 2015. Những người còn hoài nghi về khả năng của FED tác
động lên thị trường ngoại hối chỉ cần quan sát ưu thế của đồng USD qua các khối
lượng giao dịch hàng ngày.

Vả lại, việc tăng các chi phí tài trợ bằng đồng USD cũng ảnh hưởng đến sự phát
triển của thị trường ngoại hối trong quý I/2015. Sự tăng dần các chi phí tài trợ
(khiến các hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất trở nên kém hấp dẫn hơn) sẽ
thúc đẩy việc đánh giá lại sự tiếp cận các đồng tiền mới nổi, và tác động mạnh tới
các đồng tiền có khả năng sinh lợi cao nhưng có tính thanh khoản thấp nhất trong
quý II/2015. Đặc biệt, việc thắt chặt chính sách tiền tệ của FED có thể tác động
mạnh tới các đồng tiền đang cạnh tranh lẫn nhau để thu hút các luồng đầu tư vốn
cho phép các đồng tiền này tài trợ cho các thâm hụt tài khoản vãng lai. Các chỉ số
giao dịch chênh lệch lãi suất của chúng tôi đã cho thấy việc định giá lại đã có một
tác động đáng kể đến hiệu suất của các đồng tiền mới nổi trong quý IV/2014. Ngoài
ra, việc tái cân bằng khối lượng dự trữ của các ngân hàng trung ương sẽ chậm lại vì
những lý do tương tự, và nhiều đồng tiền – đặc biệt là các đồng tiền mà hiệu suất
của chúng phụ thuộc mạnh mẽ, thông qua ngoại thương và/hoặc các luồng tài
chính, vào một nền kinh tế toàn cầu vốn không chắc chắn – có thể cho thấy dễ bị
tổn thương.

Theo Báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp Pháp
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