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ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN LÃI SUẤT LIBOR 

TĂNG ĐỘT BIẾN THỜI GIAN QUA 

Tổng quan: 

 Một trong những mức lãi suất quan trọng nhất trên thị trường tài chính toàn cầu, LIBOR của Mỹ, đã 
tăng vọt khiến một số nhà đầu tư lo ngại rằng đang có vấn đề cơ bản với thị trường lãi suất toàn cầu. 

 Ngoài những yếu tố cơ bản, sự gia tăng LIBOR còn có thể bắt nguồn từ các yếu tố kỹ thuật, bao gồm 
thắt chặt chính sách tiền tệ của Mỹ, hồi hương lợi nhuận của công ty con ở nước ngoài về công ty mẹ 
trong nước, hay tăng phát hành nợ từ Kho bạc. 

 LIBOR có vẻ chỉ như một chiếc răng cưa nhỏ trong cả cỗ máy tài chính toàn cầu, nhưng sự gia tăng 
của loại lãi suất này trong thời gian gần đây có thể tiềm ẩn những rủi ro lớn cho các nhà đầu tư nếu 
không được chú ý tới. 

 LIBOR tăng có ba tác động quan trọng đối với danh mục của nhà đầu tư: thay đổi sự phân bổ tiền mặt, 
tiềm năng tăng lãi suất của Mỹ và tăng cơ hội sinh lời cho các sản phẩm fixed income  toàn cầu. 

 
 
Vậy LIBOR là gì và tại sao nó lại quan trọng? 

LIBOR là từ viết tắt của “London Inter-bank Overnight Rate,” tức lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng 
Luân Đôn, hay chi phí cho vay ngắn hạn giữa các ngân hàng.  Dù tên gọi như vậy nhưng thực chất LIBOR là 
tiêu chuẩn tham chiếu toàn cầu , được niêm yết bằng năm loại tiền tệ là (USD, EUR, GBP, JPY và CHF) với 
giá trị các hợp đồng sử dụng LIBOR làm tham chiếu trên toàn thế giới lên tới 350 nghìn tỷ USD, gấp 
hơn 3 lần so với thị trường cổ phiếu toàn cầu. Do đo, nó là một phong vũ biểu được thị trường theo dõi 
chặt chẽ để xác định sức khỏe tài chính của hệ thống ngân hàng. Nếu lãi suất LIBOR bắt đầu tăng thì đó có 
thể là một dấu hiệu của sự căng thẳng tài chính. LIBOR cũng quan trọng đối với việc thanh toán nợ thế 
chấp tại Mỹ  với khoảng 1,2 nghìn tỷ đô la các khoản thế chấp có thể tỷ lệ điều chỉnh gắn với LIBOR.  

 
Lãi suất LIBOR 3 tháng USD 

 

 
 

Nguồn: jpmorgan 
Chuyện gì đang xảy ra trong thời gian gần đây? 
 
Kể từ cuối  năm 2017, mức LIBOR USD đã liên tục tăng tốc (hình trên). Với phần lớn các thị trường nợ toàn 
cầu sử dụng LIBOR, một số nhà đầu tư lo ngại đây là dấu hiệu thể hiện các yếu tố cơ bản trên thị trường đang 
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xấu đi. Tuy nhiên, có vẻ như sự gia tăng của LIBOR trong năm nay có nguyên nhân từ các yếu tố kỹ thuật hơn 
là những yếu tố cơ bản. Cụ thể: 

1. Lãi suất cơ bản trên thị trường tăng mạnh 

Là lãi suất cho vay ngắn hạn, LIBOR nhạy cảm với mọi biến động của lãi suất Liên bang. Với Fed đang 

triển khai kế hoạch nâng mức lãi suất trên thị trường, LIBOR cũng đã tăng lên để phản ánh điều này. 

Tuy nhiên, lãi suất liên bang đã tăng khoảng 75 điểm cơ bản trong 12 tháng qua, nhưng LIBOR 3 

tháng của Mỹ đã tăng 120 điểm cơ bản, có nghĩa là mức tăng đột biến trong LIBOR không thể được 

giải thích hoàn toàn do tăng lãi suất mà còn liên quan đến các yếu tố khác. 

2. Phát hành trái phiếu kho bạc 

Để tài trợ một phần cho luật thuế mới, Kho bạc Mỹ đã tăng phát hành nợ trong quý đầu tiên của năm 

2018, với số tiền kỷ lục lên tới 330 tỷ đô la nợ mới được phát hành. Điều này đã khiến nguồn cung trái 

phiếu ngắn ngày tăng đáng kể, làm giảm giá và đưa mức lợi tức tăng cao hơn. Lợi tức trái phiếu kho 

bạc 3 tháng của Mỹ đã tăng 100 điểm cơ bản trong năm ngoái, trong khi lãi suất của Fed chỉ tăng 75 

điểm cơ bản cùng thời kỳ. 

3. Lợi nhuận hồi hương 

Theo đạo luật thuế mới, các công ty Mỹ có thể thu về tới gần 2,7 nghìn tỷ USD tiền mặt từ nước ngoài. 

Thông thường, những khoản vốn này được đầu tư vào các tài sản có tính thanh khoản cao mà phần 

lớn có sử dụng LIBOR làm mức lãi suất tham chiếu. Khi nhiều công ty Mỹ rút tiền về nước thì nhu cầu 

cho những sản phẩm liên quan đến LIBOR giảm, dẫn tới giảm giá và tăng lợi tức cho các sản phẩm 

này. 

 
LIBOR tăng có ý nghĩa như thế nào với nhà đầu tư? 

LIBOR có vẻ chỉ như một chiếc răng cưa nhỏ trong cả cỗ máy tài chính lớn, nhưng nó đóng vai trò quan trọng 
trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Và sự gia tăng của LIBOR có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư theo 
3 con đường chủ yếu sau: 
 

1. Tiền mặt quay trở lại thị trường …  

 LIBOR tăng đã giúp tăng mức lợi tức trên thị trường thanh khoản ngắn hạn. Dễ thấy trong biểu đồ 

dưới, trong quá khứ, sự gia tăng của lãi suất LIBOR thường kéo lợi tức Chứng chỉ tiền gửi (Certificates 

of Deposit - CDs) tăng theo. Tuy nhiên tương quan này không còn đúng trong thời gian gần đây khi các 

ngân hàng rất miễn cưỡng nâng lãi suất lên cao hơn, nhằm tối đa hoá lợi nhuận và tăng lợi nhuận tài 

chính trong ngắn hạn. Do đó, các nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ tiền mặt trong danh mục đầu tư 

hoặc cân nhắc việc chuyển từ các CD truyền thống sang các sản phẩm gắn với LIBOR hấp dẫn hơn 

trên thị trường tiền tệ. 
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LIBOR USD và lãi suất CD 3 tháng 

 

Nguồn: jpmorgan  

2. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ không neo giữ lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ nữa. 

 Trong suốt thập kỷ qua, trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ được xem là công cụ nợ chính phủ có lãi 

suất tương đối cao. Ở khoảng 3%, mức lợi tức này cao hơn lợi tức của 90% trái phiếu chính phủ của 

các nước phát triển khác. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư quốc tế đã lựa chọn trái phiếu Mỹ nhằm đạt được 

mức lợi nhuận cao với ít rủi ro hơn. Nhu cầu của các nhà đầu tư quốc tế đã tạo áp lực lên mức lợi tức 

trái phiếu dài hạn của Mỹ. Đây là một trong những lý do khiến đường cong lãi suất phằng hơn. 

 Tuy nhiên, bất kỳ nhà đầu tư quốc tế nào mua trái phiếu kho bạc của Mỹ để tìm kiếm mức lợi tức ổn 

định, sẽ phải phòng ngừa rủi ro tiền tệ và dẫn đến giảm mức lợi nhuận đã qua điều chỉnh rủi ro. Chi phí 

phòng ngừa rủi ro được tính là chênh lệch giữa lãi suất LIBOR Mỹ và lãi suất LIBOR ở một khu vực 

khác. Có thể thấy được ở biểu đồ 3, chênh lệch giữa LIBOR Mỹ và LIBOR quốc tế tương đương đang 

mở rộng ra, làm tăng chi phí phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư quốc tế. Tính đến tháng 4 năm 

2018, để một nhà đầu tư châu Âu phòng ngừa rủi ro tiền tệ của họ, họ sẽ phải gửi tiền euro với tỷ lệ 

LIBOR Euro là -0,4% và sau đó vay theo tỷ giá đồng đô la Mỹ 2,4%. Sự khác biệt giữa hai tỷ lệ này là 

2,7%, đó là mức giá phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư trong năm nay. 

 Sự gia tăng chi phí phòng ngừa rủi ro này có thể khiến các nhà đầu tư quay lưng lại với trái phiếu kho 

bạc Mỹ. Do đó, dòng vốn từ nước ngoài có thể bắt đầu đảo chiều. Điều này sẽ dẫn đến giá trái phiếu 

giảm và lợi tức cao hơn, đặc biệt là đối với các trái phiếu kỳ hạn dài 
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Lãi suất cho vay ngắn hạn LIBOR 

(3-month LIBOR yield, %) 

.  
Nguồn: jpmorgan 

 
3. Thị trường trái phiếu toàn cầu trở nên hấp dẫn hơn 

 Sự gia tăng chi phí phòng ngừa rủi ro có thể là trở ngại cho các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường 

tiền tệ Mỹ, nhưng nó có thể giúp ích cho danh mục của các nhà đầu tư Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào 

thị trường trái phiếu toàn cầu và hưởng lợi từ chiến lược phòng ngừa rủi ro tiền tệ 

 Ví dụ, trái phiếu chính phủ Đức 10 năm chỉ mang lại mức lợi tức 0,6% khi nắm giữ bằng euro. Nếu một 

nhà đầu tư Mỹ mua trái phiếu này và phòng ngừa rủi ro biến động euro –đô la Mỹ thì chỉ riêng chiến 

lược phòng ngừa rủi ro có thể giúp NĐT đạt được tỷ suất lợi nhuận 2,7%, tổng lợi nhuận nhà đầu tư 

này có thể đạt được lên tới 3,3%, cao hơn lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ. Điều này khiến 

cho thị trường trái phiếu toàn cầu trở nên hấp dẫn hơn. 

 

Lợi tức trái phiếu toàn cầu và tỷ lệ lợi nhuận phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư Mỹ 
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Định hướng đầu tư 

Sự gia tăng LIBOR đã được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật, bao gồm tăng lãi suất của Fed,  sự hồi hương 
lợi nhuận ở nước ngoài và tăng phát hành nợ. Do đó: 

- Chứng chỉ tiền gửi không còn là một chiến lược tối ưu để giữ tiền mặt. Thay vào đó, các nhà đầu tư 
nên xem xét các thị trường tiền tệ và các sản phẩm gắn liền với LIBOR để đầu tư trong ngắn hạn. 

- Lợi tức trái phiếu dài hạn Mỹ có thể tăng lên khi các nhà đầu tư quốc tế rút tiền về do chi phí 
phòng ngừa rủi ro tăng cao. 

- Trái phiếu quốc tế hiện nay dường như hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư Mỹ, do hưởng lợi từ chiến 
lược phòng ngừa rủi ro. 

- LIBOR Mỹ tăng không có khả năng dẫn đến giảm vay nợ liên ngân hàng. Tuy nhiên, sự gia tăng cần 
được theo dõi chặt chẽ, vì nó có thể khiến nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược trong danh mục đầu tư 
của mình. 

 
Ảnh hưởng đối với Việt Nam 

 
 
Dòng vốn chảy ra khỏi thị trường trong khu vực: 

- Indonesia và Thái Lan là những nước có dòng vốn chảy ra khỏi thị trường chứng khoán mạnh nhất 
trong khu vực Đông Nam Á trong năm nay, do những lo ngại liên quan đến chính trị và kinh tế tại 
những nước này. 

- TTCK Việt Nam chứng kiến đợt bán ròng rất mạnh mẽ từ 6/2/2018 sau khi FED tăng lãi suất và trọng 
điểm bán mạnh nhất trong tháng 4 kéo dài đến đầu tháng 5. Loại trừ giao dịch thỏa thuận, lũy kế từ 
đầu năm NĐTNN đã bán ròng khớp lệnh -3.988 tỷ đồng trên HSX. Trong đó tập trung bán ròng 
mạnh vào: VIC, VNM, VCB, HPG. Đây là con số khá lớn so với cùng kỳ năm ngoái. Sự thay đổi chính 
sách của FED và sự đảo ngược của dòng tiền ngoại khi lãi suất tăng lên là một trong những yếu tố ảnh 
hưởng đến TTCK toàn cầu và Việt Nam. Con số bán khớp lệnh thể hiện được xu hướng thực sự của 
dòng vốn và đang khớp với những gì đang diễn ra ở khu vực Đông Nam Á. 

- Nếu tính riêng giao dịch thỏa thuận, lũy kế kể từ đầu năm NĐTNN đã mua ròng 14.758 tỷ đồng. và 
dòng tiền ngoại tập trung chính vào các thương vụ IPO đình đám vừa qua như Techcombank, 
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Vinhome. Trong đó,  GIC (quỹ đầu tư của Chính phủ Singapo) đã mua 1,3 tỷ USD trong thương vụ 
Vinhomes, bên cạnh đó các quỹ nước ngoài cũng mua khoảng 1 tỷ USD, nếu tính cả thương vụ 
Teckcombank thì lượng tiền đang đổ vào khoảng gần 4 tỷ USD. 

 
 

 
Đối với mức định giá: 

- Mắc dù PE của VN-INDEX đã điều chỉnh khá mạnh sau đợt giảm vừa qua, nhưng so với các nước 
trong khu vực Đông Nam Á, mức PE của TTCK Việt Nam vẫn đang ở mức cao thứ 2 sau Philippines. 
Điều đó cho thấy TTCK Việt Nam vẫn đắt hơn tương đối so với các nước cùng khu vực. 

- Do đó, khả năng PE sẽ còn có thể điều chỉnh về mức thấp hơn (faire value) trong thời gian tới. 
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Đối với vấn đề tỷ giá: 
- Khác với Indonesia thả nổi tỷ giá theo USD thì ở VN tỷ giá lại neo vào USD vì vậy tiền đồng ít mất giá 

hơn so với đồng Rupial của Indonesia và điều này đang mang lại thành công cho thị trường Việt Nam. 
- Tỷ giá sẽ theo chiều hướng ổn định: Trong 2 năm qua NHNN đã mua thêm 32 tỷ USD để nâng quỹ dự 

trữ ngoại hối lên 63 tỷ USD (tính đến hết tháng 4/2018), tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm 
phát được kiểm soát mặt bằng lãi suất, tỷ giá tiếp tục được giữ ổn định. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) 

Được thành lập từ tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) là một trong 5 công ty 

chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Sau nhiều năm không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán 

hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ bao gồm: môi giới, nghiên cứu và tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, và các nghiệp 

vụ thị trường vốn. 

Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành phố trọng điểm như 

Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng và các vùng chiến lược khác. Khách hàng của MBS bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các tổ 

chức tài chính và doanh nghiệp. Là thành viên Tập đoàn MB bao gồm các công ty thành viên như: Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB 

(MB Capital), Công ty CP Địa ốc MB (MB Land), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (AMC) và Công ty CP Việt R.E.M.A.X 

(Viet R.E.M), MBS có nguồn lực lớn về con người, tài chính và công nghệ để có thể cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm và dịch 

vụ phù hợp mà rất ít các công ty chứng khoán khác có thể cung cấp. 

MBS tự hào được nhìn nhận là: 

 Công ty môi giới hàng đầu, đứng đầu thị phần môi giới từ năm 2009. 

 Công ty nghiên cứu có tiếng nói trên thị trường với đội ngũ chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, cung cấp các sản phẩm nghiên 

cứu về kinh tế và thị trường chứng khoán; và 

 Nhà cung cấp đáng tin cậy các dịch vụ về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty quy mô vừa. 

MBS HỘI SỞ 

Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: + 84 4 3726 2600 - Fax: +84 3726 2601 

Webiste: www.mbs.com.vn 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2014 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo 

cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện 

trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý 

kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép 

sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS. 

 


