THƯ MỤC
TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 3+4 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính
tiền tệ số 3+4 năm 2017.
1. Lãi suất và tỷ giá là hai điểm sáng trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2016/
Lê Văn Hải// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2017 .- Tr. 28 – 31
Tóm tắt: Lãi suất và tỷ giá là hai công cụ quan trọng nhất trong điều hành chính sách tiền
tệ quốc gia, tác động và phản ánh cung cầu vốn nội tệ, ngoại tệ trong nền kinh tế. Lãi suất
cũng phản ánh mối quan hệ và lợi ích giữa 3 bên: Người gửi tiền, người vay vốn và ngân
hàng thương mại (NHTM). Tỷ giá bên cạnh việc phản ánh quan hệ cung cầu ngoại tệ trên
thị trường, còn cho thấy vị thế của đồng nội tệ trong nền kinh tế. Nhìn lại năm 2016
chúng ta dễ dàng nhận thấy, mặc dù những diễn biến kinh tế thế giới hết sức phức tạp, tác
động đến nền kinh tế Việt Nam; Ở trong nước thiên tai trên diện rộng và diễn biến kinh tế
vĩ mô cũng có nhiều yếu tố bất thường, nhưng phải khẳng định, ngân hàng nhà nước
(NHNN) đã điều hành thành công lãi suất và tỷ giá, thực hiện các mục tiêu chính sách
tiền tệ năm 2016, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, góp phần giải quyết an sinh xã
hội, thực hiện chống đô la hóa,… tạo tiền đề cho thực hiện các giải pháp về lĩnh vực này
trong năm 2017.
Từ khóa: Lãi suất; Tỷ giá; Thị trường; Chính sách tiền tệ; Nền kinh tế
2. Ngân hàng 2016 thành công vì luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân/
Phương Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2017 .- Tr. 32 – 35
Tóm tắt: Năm 2016, ngành ngân hàng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng doanh nghiệp và
người dân với những chính sách, chỉ đạo kịp thời, phù hợp của ngân hàng nhà nước
(NHNN), sự vào cuộc tích cực của các ngân hàng thương mại trong việc tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai…
Từ khóa: Ngân hàng; Chính sách; Doanh nghiệp; Người dân
3. Các tổ chức tín dụng cần đẩy mạnh tái cơ cấu để cùng đồng hành với 1 triệu
doanh nghiệp đến năm 2020/ Tôn Thanh Tâm, Phạm Thị Hương// Tạp chí Thị trường
tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2017 .- Tr. 36 – 39
Tóm tắt: Để hỗ trợ cho mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020, một
trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của hệ thống ngân hàng Việt Nam được Chính
phủ ghi rõ trong Nghị quyết 35, đó là: “điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt,

chặt chẽ, duy trì mặt bằng lãi suất thị trường ở mức hợp lý, đồng thời bảo đảm mục tiêu
kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
cho các doanh nghiệp…
Từ khóa: Ngân hàng; Chính sách; Doanh nghiệp; Tổ chức tín dụng
4. Mua bán, sáp nhập ngân hàng ở Việt Nam hướng tới hình thành các tập đoàn tài
chính trong điều kiện hội nhập/ Vương Thị Minh Đức// Tạp chí Thị trường tài chính
tiền tệ .- Số 3+4/2017 .- Tr. 40 – 45
Tóm tắt: Mua bán và sáp nhập (M&A) là xu hướng phổ biến trên thế giới nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh của các NHTM. Mô hình ngân hàng (NH) hiện đại đòi hỏi có một
quy mô lớn, tiềm lực mạnh mới đủ năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm dịch vụ mới,
nâng cao tính tiện ích của các sản phẩm, cắt giảm được chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt
động. Các NH nhỏ và yếu không đủ tiềm lực để đổi mới công nghệ, phát triển tiện ích và
mở rộng các sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng sẽ bị mất dần thị phần, dễ dàng
bị tụt hậu trong điều kiện hội nhập đầy khó khăn và thách thức.
Từ khóa: Ngân hàng; Mua bán; Sáp nhập; Hội nhập
5. Kiểm soát nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cao hiệu quả đầu tư công và
hiệu quả phối hợp với chính sách tiền tệ/ Hà Thị Tuyết Minh// Tạp chí Thị trường tài
chính tiền tệ .- Số 3+4/2017 .- Tr. 46 – 49
Tóm tắt: Trong điều kiện thu ngân sách Nhà nước ngày càng căng thẳng do khó khăn
chung của toàn bộ nền kinh tế, hoạt động của nhiều doanh nghiệp Nhà nước không hiệu
quả, bên cạnh vay nợ nước ngoài thì phát hành trái phiếu thời gian qua được coi là giải
pháp quan trọng để bổ sung nguồn lực tài trợ cho các chương trình, dự án đầu tư công.
Tuy nhiên, nếu không quản lý tốt nguồn vốn này, sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến
hiệu quả đầu tư công, đến điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, bởi vì
người mua trái phiếu Chính phủ chủ yếu là các Ngân hàng thương mại (NHTM).
Từ khóa: Ngân hàng; Trái phiếu Chính phủ; Chính sách tiền tệ; Nền kinh tế
6. Nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong tái cơ cấu hệ thống các
TCTD/ P.V// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2017 .- Tr. 50 – 51
Tóm tắt: Đối với DIV, việc triển khai thành công dự án và đưa Hệ thống công nghệ
thông tin và truyền thông mới vào sử dụng sẽ hỗ trợ BHTG trở thành một tổ chức BHTG
tiên tiến, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp
phần tăng cường chia sẻ và sử dụng thông tin đảm bảo an toàn và vững mạnh cho hệ
thống ngân hàng - tài chính thông qua hệ thống báo cáo kịp thời và kỹ năng phân tích và
đánh giá hiệu quả. Dự án cũng giúp cho BHTG là một công cụ hiệu quả để NHNN trong
việc điều hành các chính sách tiền tệ.

Từ khóa: Ngân hàng; Bảo hiểm tiền gửi; Tổ chức tín dụng; Chính sách tiền tệ
7. Diễn biến các thị trường tài sản trong năm 2016 và triển vọng năm 2017/ Trang
Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2017 .- Tr. 52 – 57
Tóm tắt: Mặc dù đồng EUR duy trì đà tăng trong gần hết 3 quý song kết thúc năm vẫn
tiếp tục giảm giá so với đồng USD, tuy mức giảm thấp hơn nhiều so với cùng thời điểm
năm 2015. Diễn biến tăng của đồng EUR trong 2/3 thời gian của năm là một diễn biến bất
ngờ bởi vì vào thời điểm đó, khu vực Châu Âu vẫn đang phải tiếp tục loay hoay với việc
thực hiện thêm các gói kích thích kinh tế, tìm lời giải bền vững cho nợ công của một số
nước trong khối, rủi ro khu vực ngân hàng bắt đầu lộ diện, rủi ro khủng bố leo thang và
rối ren chính trị chưa có hồi kết.
Từ khóa: Thị trường ngoại hối; Thị trường chứng khoán; Thị trường trái phiếu
8. Kinh tế-tài chính toàn cầu 2017 với các góc nhìn dự báo/ Nguyễn Nhâm// Tạp chí
Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2017 .- Tr. 58 – 61
Tóm tắt: Bất ổn gia tăng, rủi ro phát tác, công cụ tài chính chưa chứng mình được sự
hữu hiệu cao, đó là những gì đã diễn ra đối với kinh tế, tài chính toàn cầu năm 2016. Năm
2017, giới chuyên gia dự báo cũng cho rằng thị trường thế giới tiếp tục bất ổn, khó tiên
lượng, do tiềm ẩn nhiều biến số, nhất là sự kiện Brexit ở châu Âu và việc tân Tổng thống
Mỹ Donald Trump điều hành nền kinh tế đầu tàu thế giới.
Từ khóa: Kinh tế; Tài chính; Thị trường thế giới
Trung tâm Thông tin Thư viện

