THƯ MỤC
TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 3+4 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính
tiền tệ số 3+4 năm 2018.
1. Kinh tế Việt Nam năm 2018 sẽ tăng trưởng trên nền tảng vững chắc hơn/ Cấn Văn
Lực// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2018 .- Tr. 30 – 34
Tóm tắt: Cùng với đà khởi sắc của các khu vực kinh tế, chỉ số chứng khoán Việt Nam lọt
Top 6 chỉ số chứng khoán tăng điểm mạnh nhất thế giới, vượt mọi dự báo và xác lập kỷ
lục mới. Chỉ số VNIndex đến ngày 29/12/2017 đạt quanh ngưỡng 980 điểm, tăng 47% so
với năm 2016 và là mức cao nhất kể từ năm 2007; HNXIndex đạt 117 điểm. Quy mô giao
dịch cổ phiếu bình quân tăng 63% so với năm 2016. Bài viết đánh giá những kết quả Việt
Nam đã đạt được trong năm 2017, tồn tại, hạn chế cần phải vượt qua và đưa ra các đề
xuất, kiến nghị nhằm giúp Việt Nam tăng trưởng bền vững hơn trong năm 2018 và những
năm tiếp theo.
Từ khóa: Kinh tế Việt Nam; Tăng trưởng; Vững chắc
2. Nhiều cải thiện cho khu vực ngân hàng năm 2018/ Phạm Xuân Hòe// Tạp chí Thị
trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2018 .- Tr. 35 – 37
Tóm tắt: Định hướng điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) năm 2018 của Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) là tiếp tục điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt
chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm
phát theo mục tiêu đề ra. Năm 2018 tiếp tục là năm môi trường chính sách cho hoạt động
kinh doanh của các TCTD có sự ổn định và nhiều thuận lợi. Bên cạnh những nội dung
trên, bài viết còn đưa ra một số xu hướng mới của ngành công nghiệp tài chính trong năm
2018.
Từ khóa: Khu vực ngân hàng; Chính sách tiền tệ; Xu hướng mới
3. Phân tích nguyên nhân và tác động của điều hành ổn định tỷ giá năm 2017 và dự
báo năm 2018/ Nguyễn Thị Trúc Phương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số
3+4/2018 .- Tr. 38 – 41
Tóm tắt: Nền kinh tế Việt Nam nói chung, hoạt động ngân hàng và thị trường ngoại hối
nói riêng, ngày càng hội nhập sâu rộng vào cộng đồng kinh tế quốc tế. Trong quá trình
hội nhập, mọi biến động về hoạt động ngân hàng và thị trường ngoại hối quốc tế đều tác
động trực tiếp đến nền kinh tế và các định chế tài chính của Việt Nam. Trong bối cảnh

đó, điều hành chính sách tiền tệ và công cụ tỷ giá, quản lý ngoại hối phải có những đổi
mới, không ngừng hoàn thiện, để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của hệ thống ngân hàng,
thu hút các nguồn lực quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao vị thế của đồng tiền Việt
Nam, giảm thiểu các rủi ro khác của quá trình hội nhập. Bài viết đưa ra cái nhìn tổng
quan về diễn biến tỷ giá năm 2007, phân tích nguyên nhân và tác động của điều hành ổn
định tỷ giá năm 2007, đồng thời dự báo diễn biến tỷ giá và triển vọng thị trường ngoại
hối năm 2018.
Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Tỷ giá; Ngoại tệ
4. Quyết liệt xử lý nợ xấu nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại
năm 2017 - triển vọng năm 2018/ Lương Văn Hải// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ
.- Số 3+4/2018 .- Tr. 42 – 45
Tóm tắt: Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý
nợ xấu giai đoạn 2016-2019”. Nhìn lại năm qua có thể khẳng định, từ Quốc hội, đến
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các Tổ chức tín dụng (TCTD) đã thực sự
quyết liệt trong xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Bài viết nhìn lại kết quả xử lý nợ
xấu ở một số ngân hàng thương mại điển hình và đưa ra dự báo về hoạt động xử lý nợ
xấu trong năm 2018.
Từ khóa: Xử lý nợ xấu; Hệ thống ngân hàng
5. Ứng dụng mô hình ba lớp phòng vệ trong quản lý rủi ro vận hành cho ngân hàng
Việt Nam/ Lê Thị Anh Đào, Trần Vương Thịnh, Trần Hồng Hà// Tạp chí Thị trường tài
chính tiền tệ .- Số 3+4/2018 .- Tr. 46 – 50
Tóm tắt: Lớp phòng vệ thứ nhất, ở trong cùng, là các bộ phận thực hiện chức năng kinh
doanh và thực hiện các hoạt động khác trong toàn ngân hàng. Các bộ phận kinh doanh
gồm có các phòng ban kinh doanh tại trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch của
ngân hàng. Các bộ phận thực hiện những hoạt động khác là các bộ phận tại trụ sở chính
thực hiện những công việc không mang tính chất kinh doanh trực tiếp như bộ phận hành
chính, bộ phận nhân sự. Bài viết nêu rõ vai trò và trách nhiệm của ba lớp phòng vệ được
thể hiện trong các nguyên tắc quản lý rủi ro vận hành theo Basel, đồng thời đánh giá mô
hình tổ chức quản lý rủi ro vận hành của VietinBank theo ba lớp phòng vệ. Dựa trên các
cơ sở này, bài viết đã thiết kế một mô hình chung về tổ chức quản lý rủi ro vận hành theo
ba lớp phòng vệ cho các ngân hàng thương mại Việt Nam: Mô hình sẽ tạo nên tấm lưới
ba lớp an toàn trong quản lý rủi ro vận hành, bản vệ ngân hàng và giúp ngân hàng giảm
thiểu thiệt hạ khi rủi ro vận hành xảy ra.
Từ khóa: Rủi ro vận hành; Quản lý rủi ro vận hành; Ba lớp phòng vệ

6. Một số bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý và triển khai thực hiện cơ chế
chính sách của Ngân hàng Nhà nước tại Tp. Hồ Chí Minh/ Nguyễn Đức Lệnh // Tạp
chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2018 .- Tr. 51 – 53
Tóm tắt: Năm 2017, hoạt động ngân hàng nói chung và trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng, tiếp tục tạo dấu ấn về một năm tăng
trưởng và phát triển trong quá trình cơ cấu lại hệ thống với những vấn đề nội tại của
ngành cần tiếp tục xử lý để tăng trưởng và phát triển bền vững cho những năm tiếp theo
và đạt được mục tiêu đề ra vào năm 2020. Bài viết phân tích, đánh giá kết quả hoạt động
ngân hàng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và đưa ra những bài học kinh nghiệm trong
công tác quản lý và triển khai thực hiện cơ chế chính sách của NHNN trong năm 2017 –
làm cơ sở nền tảng để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp
theo.
Từ khóa: Ngành ngân hàng; Thành phố Hồ Chí Minh; Hoạt động ngân hàng
7. Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam/ Vũ Văn Long// Tạp chí Thị
trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2018 .- Tr. 54 – 56
Tóm tắt: Tổ chức tài chính vi mô (TCVM) có tiền thân là tổ chức tài chính quy mô nhỏ
trước đây, cung cấp các dịch vụ tài chính cho các tổ chức và cá nhân không có điều kiện
tiếp cận với các dịch vụ của NHTM, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tạo
việc làm cho người lao động, nhằm thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm
an sinh xã hội một cách bền vững. Bài viết tìm hiểu thực trạng hoạt động của tổ chức
TCVM hiện nay, đồng thời đề xuất một số giải pháp chính sách đối với các tổ chức
TCVM.
Từ khóa: Tổ chức tài chính vi mô; Tổ chức tín dụng; Cho vay vi mô
8. Khó khăn, vướng mắc về pháp lý khi phát triển ngân hàng số tại Việt Nam/ Phạm
Hữu Hùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2018 .- Tr. 57 – 61
Tóm tắt: Trong một thập niên qua, thế giới đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ công
nghệ số làm thay đổi mạnh mẽ cách thức vận hành của hầu hết các lĩnh vực trong đời
sống xã hội cũng như thói quen và hành vi của con người, ngành tài chính ngân hàng
cũng không ngoại lệ. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đang hình thành
nên ngân hàng số - xu hướng mới cho ngân hàng bán lẻ tương lai, mang đến những cơ
hội mới cho các ngân hàng thương mại (NHTM) nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cần
phải vượt qua cho công tác quản lý. Bài viết chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong
việc triển khai ngân hàng số đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam và đưa ra những giải
pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý.
Từ khóa: Ngân hàng số; Khung khổ pháp lý; Công nghệ số

9. Những trở ngại trong hợp tác giữa ngân hàng và các công ty Fintech/ Nguyễn Anh
Tuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2018 .- Tr. 62 – 64
Tóm tắt: Trong thời gian gần đây, Fintech là chủ đề nóng, thu hút sự chú ý của dư luận.
Một số ý kiến cho rằng với hoạt động “bóc tách” các dịch vụ tài chính, các doanh nghiệp
Fintech có khả năng xâm chiếm thị trường, làm giảm lợi nhuận hay thậm chí đe dọa sự
tồn tại của ngân hàng và các tổ chức tài chính. Dù khả năng các công ty Fintech đe doạ
những tổ chức tài chính lớn có thể còn tương đối xa nhưng tác động mạnh mẽ của cuộc
cách mạng số tới các dịch vụ tài chính thì không thể nghi ngờ. Các ngân hàng không có
sự lựa chọn nào tốt hơn là chủ động tham gia vào cuộc cách mạng để tạo ra dịch vụ tốt
hơn cho khách hàng, đồng thời tạo ra chỗ đứng vững chắc hơn cho bản thân. Hợp tác
giữa ngân hàng và Fintech đang trở thành xu hướng, mặc dù gặp phải những trở ngại nhất
định.
Từ khóa: Trở ngại; Công ty Fintech; Ngân hàng
10. Sự phát triển của Fintech và ngân hàng số thúc đẩy xu hướng hợp tác trong khu
vực ngân hàng/ Thu Trang, Ngọc Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số
3+4/2018 .- Tr. 65 – 69
Tóm tắt: Làn sóng phát triển mạnh của công nghệ cùng với nhu cầu của người tiêu dùng
trong kỷ nguyên số đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới chiến lược phát triển và cách thức kinh
doanh của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính. Trong đó, các ngân hàng đang chứng
kiến sự dịch chuyển của thị trường với sự xuất hiện của nhiều yếu tố mới, gồm cả chủ thể
và sản phẩm, dịch vụ. Cụ thể hơn, đó là sự xuất hiện của các công ty công nghệ tài chính
(Fintech) và sự phát triển theo chiều hướng mở rộng của các hoạt động ngân hàng số digital banking. Bài viết tìm hiểu xu hướng hợp tác giữa ngân hàng và các công ty
Fintech trong việc triển khai các dịch vụ ngân hàng nói chung, hoạt đọng ngân hàng số
nói riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong kỷ nguyên số.
Từ khóa: Fintech; Ngân hàng số; Hợp tác
11. Thị trường ngoại hối thế giới năm 2017 và triển vọng năm 2018/ Minh Ngọc// Tạp
chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2018 .- Tr. 70 – 73
Tóm tắt: Trong năm 2017, diễn biến của thị trường ngoại hối toàn cầu về cơ bản vẫn
chịu ảnh hưởng bởi sự chuyển động xoay quanh các tâm điểm chính trị nóng tại khu vực
châu Âu và nước Mỹ, căng thẳng địa chính trị diễn ra trên diện rộng, diễn biến kinh tế
của các quốc gia đầu tàu và định hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân
hàng trung ương (NHTW) các nước lớn. Chính vì vậy, khi các yếu tố tác động kể trên có
diễn biến tốt và các rủi ro đã không quá trầm trọng như dự báo, các đồng tiền mạnh trên
thị trường ngoại hối diễn biến khá sát với dự đoán.

Từ khóa: Thị trường ngoại hối; Chính sách tiền tệ; Kinh tế thế giới
12. Giá vàng năm 2017 và các kịch bản trong năm 2018/ Xuân Thanh// Tạp chí Thị
trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2018 .- Tr. 74 – 75
Tóm tắt: Trong năm 2017, nhóm yếu tố quan trọng nhất hỗ trợ vàng tăng giá là USD mất
giá và lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ sụt giảm. Ngày 30/12/2017, chỉ số ICE U.S.
Dollar, so sánh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền mạnh khác (EUR, JPY, CAD, GBP, SEK,
CHF), giảm xuống 92,621 điểm - mức thấp nhất kể từ tháng 9/2017. Tính chung trong
năm 2017, chỉ số ICE US Dollar đã giảm 9,3%, mức giảm sâu nhất kể từ năm 2003. Sau
khi giảm xuống 92,3 điểm (10,57% so với đầu năm), chỉ số WSJ U.S. Dollar (đo lường
sức mạnh của USD với 16 đồng tiền khác) trong ngày 30/12/2017 tại phố Wall tiếp tục
giảm xuống 86,24 điểm.
Từ khóa: Giá vàng; Chính sách tiền tệ; Kinh tế thế giới
Trung tâm Thông tin Thư viện

