
 

 

TRIỂN VỌNG KINH TẾ THẾ GIỚI 

 

Tóm tắt nội dung: 

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào 

tháng 11 năm nay, đặc biệt trên lĩnh vực công nghệ 

Giá dầu Brent tiếp tục ổn định trong tháng 8 quanh mức 40-45 USD/thùng kể từ tháng 6, khi 

các quốc gia OPEC dẫn đầu là Ảrập Saudi tiếp tục thực hiện cam kết kiểm soát sản lượng  

Trong tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm 1,8% xuống còn 8,4%, khi một phần số lượng 

lao động bị cho nghỉ việc tạm thời trong mùa xuân quay trở lại làm việc, tuy vậy số lượng 

người mất việc dài hạn đã tăng lên 3,4 triệu người  

Thị trường nhà ở tại Mỹ có những dấu hiệu tích cực khi lãi suất cho vay giảm xuống mức thấp, 

khiến chi phí lãi vay mua nhà giảm mạnh 

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn nhen nhóm khi Trung Quốc chưa thực hiện kế hoạch 

nhập khẩu hàng hóa Mỹ theo tiến độ còn Mỹ đưa ra nhiều biện pháp gây sức ép mới 

Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố mục tiêu lạm phát của Fed giờ là trung bình 2% thay vì là 

mức cứng 2%. Mục tiêu mới này là tiền đề để Fed duy trì mức lãi suất thấp trong vài năm tới 

dù lạm phát có thể lên trên 2% 

Tình hình việc làm cải thiện tương đối tốt khiến chính quyền Mỹ tự tin không cần thêm gói hỗ 

trợ quá lớn. Thượng viện dự kiến sẽ đề xuất gói hỗ trợ mới chỉ 500 tỷ USD thay vì đề xuất 1000 

tỷ USD đã bị Hạ viện từ chối cách đây 1 tháng 
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Triển vọng kinh tế thế giới 

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng trước cuộc bầu cử tổng thống 

Mỹ vào tháng 11 năm nay 

Tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và đầu 

tư. Chính quyền Mỹ tiếp tục nhắm đến các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc khi mối 

quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng xấu đi và chiến lược gia tăng căng thẳng với Trung Quốc 

của tổng thống Trump khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang tới gần. Ngày 6/8, tổng thống 

Trump đã ra sắc lệnh hạn chế hoạt động của 2 ứng dụng điện thoại di động phổ biến của 

Trung Quốc tại thị trường Mỹ là Tiktok và Wechat, của công ty mẹ là 2 tập đoàn công nghệ 

khổng lồ của Trung Quốc Bytedance và Tencent, đồng thời ép buộc Bytedance phải bán lại 

hoạt động của Tiktok tại Mỹ cho Oracle.  

Ngày 17/8, Bộ Thương Mại của Mỹ đưa ra quy định hạn chế hoạt động của nhà sản xuất thiết 

bị viễn thông lớn của Trung Quốc, Huawei. Các quy định mới yêu cầu các nhà sản xuất Mỹ và 

không thuộc Mỹ phải được cấp phép của chính phủ Mỹ nếu muốn bán các thiết bị bán dẫn cho 

Huawei, khi các thiết bị này sử dụng công nghệ của Mỹ trong quá trình sản xuất. Quy định này 

sẽ đẩy nhiều nhà cung cấp thiết lớn bị cho Huawei tại Đài Loan và Hàn Quốc như MediaTek và 

Samsung sẽ phải huỷ bỏ quan hệ hợp tác kinh doanh với Huawei nếu không muốn chịu sự 

trừng phạt của Mỹ.  

Mỹ đang đẩy mạnh chương trình hạn chế hoạt động của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực công 

nghệ tại Mỹ như điện toán đám mây, thiết bị viễn thông, phần mềm và ứng dụng điện thoại. 

Quá trình này sẽ ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp Mỹ có quan hệ kinh doanh với các tập 

đoàn công nghệ Trung Quốc và phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đồng thời đẩy mạnh xu 

thế tự cung tự cấp của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ và phần mềm, để giảm thiểu rủi 

ro chịu tác động bên ngoài từ các thay đổi trong chính sách của chính phủ Mỹ. 

Thị trường dầu mỏ  

Giá dầu Brent tiếp tục ổn định quanh mức 40-45 USD/thùng kể từ tháng 6, sau khi các quốc 

gia OPEC tiếp tục thực hiện cam kết kiểm soát sản lượng, đồng thời các nền kinh tế lớn đã gỡ 

bỏ lệnh phong toả giúp nhu cầu hồi phục, tạo ra mức sàn cho giá dầu. Giá dầu giao ngay tiếp 

tục tăng trong tháng 8 lên mức cao nhất 6 tháng. Giá dầu Brent tăng 4,2% MoM lên mức bình 

quân $45/thùng, trong khi dầu WTI tăng 4%, bình quân $42,4/thùng. Theo báo cáo thị trường 

dầu mỏ tháng 8 của OPEC, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu tháng 8 giảm 10 triệu thùng/ngày so 

với cùng kỳ năm ngoái về mức 89,9 triệu thùng/ngày, trong đó các quốc gia OPEC-13 sản xuất 

24 triệu thùng/ngày và Ảrập Saudi tiếp tục thực hiện cam kết OPEC+ kiểm soát sản lượng. 

Chúng tôi kỳ vọng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục hồi phục yếu trong phần còn lại của năm, khiến 

nhu cầu dầu mỏ chỉ hồi phục một phần, hạn chế mức tăng của giá dầu trong giai đoạn 2020-

2021. Giá dầu có khả năng cao sẽ tiếp tục dao động quanh ngưỡng 40-45 USD/thùng từ nay 

đến cuối năm 2020.   

 

 

 

 

 



 

 
 

  

Quốc gia 
  

Đơn vị: nghìn thùng/ngày 

 
2018 2019 

 

1Q20 2Q20 

 

Jun 20 Jul 20 Aug 20 

Algeria 1,042 1,022 
 

1,016 878 

 

810 808 855 

Angola 1,505 1,401 
 

1,388 1,270 

 

1,223 1,186 1,210 

Iran 3,553 2,356 
 

2,059 1,958 

 

1,947 1,930 1,940 

Iraq 4,550 4,678 
 

4,560 3,127 

 

3,715 3,752 3,652 

Kuwait 2,745 2,687 
 

2,741 2,464 

 

2,085 2,161 2,288 

Libya 951 1,097  348 84  90 108 106 

Nigeria 1,718 1,786 
 

1,800 1,617 

 

1,492 1,480 1,482 

Saudi Arabia 10,311 9,771 

 

9,796 9,212 

 

7,540 8,417 8,892 

UAE 2,986 3,094 
 

3,226 2,893 

 

2,387 2,525 2,705 

Venezuela 1,354 796 
 

730 506 

 

337 339 340 

Tổng OPEC 31,344 29,337  28,276 25,610  22,243 22,283 24,045 

 

Nguồn: OPEC. 

 

Thị trường lao động  

Trong tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm 1,8% xuống còn 8,4%, khi một phần số lượng 

lao động bị cho nghỉ việc tạm thời trong mùa xuân quay trở lại làm việc. Số lượng việc làm phi 

nông nghiệp tăng thêm 1,4 triệu trong tháng 8, sau khi dịch Covid đang lắng xuống và các 

hoạt động kinh tế bình thường hoá trở lại. Số lượng người bị nghỉ việc tạm thời đã giảm gần 

2/3 từ mức đỉnh 18,1 triệu người trong tháng 4, xuống còn 6,2 triệu, số lượng lao động bị nghỉ 

việc tạm thời quay trở lại làm việc sẽ tiếp tục gia tăng trong các tháng tới khi tình hình dịch 

bệnh được cải thiện.  

Tuy vậy, số lượng người mất việc dài hạn tiếp tục gia tăng lên mức 3,4 triệu người, từ 2,1 triệu 

trong tháng 2, cao hơn cuộc khủng hoảng bong bóng dotcom. Đây là số lượng người đã ra khỏi 

lực lượng lao động và ngừng tìm kiếm việc làm khi nền kinh tế đóng cửa vào tháng 4 và dịch 

bệnh khiến việc tìm kiếm công việc mới trở nên khó khả thi. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 

đã giảm 1,6% trong tháng 8 so với tháng 2 khi 3,4 triệu người không được tính vào tỷ lệ thất 

nghiệp, là một trong các nhân tố khiến tỷ lệ thất nghiệp đang trên đà giảm chưa phản ánh 

chính xác thực trạng thị trường lao động Mỹ ở thời điểm hiện tại.  

Xu hướng của tỷ lệ thất nghiệp sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, gói tài khoá hỗ trợ 

doanh nghiệp và người lao động của chính phủ Mỹ, tuy nhiên chúng tôi cho rằng tiếp nối cho 

sự phục hồi một phần của thị trường lao động trong thời điểm hiện tại sẽ là giai đoạn tỷ lệ thất 

nghiệp duy trì ở mức cao.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ theo tuần (‘000 đơn) Tỷ lệ thất nghiệp và số lượng việc làm phi nông nghiệp 

mới hàng tháng tại Mỹ 

Nguồn: Bloomberg.     Nguồn: Bloomberg.  

Thị trường nhà  

Chỉ số thị trường nhà ở của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Mỹ (National Homebuilders 

Association) - đo độ lạc quan của các nhà thầu về thị trường nhà ở - đã tăng lên mức cao nhất 

trong tháng 8. Mặc dù hàng triệu người đang thất nghiệp do suy thoái kinh tế gây ra bởi Covid-

19, các công ty xây dựng lại rất lạc quan về triển vọng của thị trường nhà tại Mỹ. Nguyên nhân 

là với chính sách duy trì lãi suất tiệm cận 0% của Fed ít nhất tới năm 2023, các ngân hàng 

thương mại của Mỹ đã hạ lãi suất cho vay mua nhà xuống mức bình quân 2,96%/năm, thấp 

hơn 2% so với mức bình quân trong năm 2018, khiến chi phí mua nhà giảm đáng kể. 

Dịch bệnh cũng làm gia tăng nhu cầu chuyển tới khu vực ngoại ô và vùng nông thôn, nơi có giá 

nhà thấp hơn, diện tích lớn hơn, trong khi chi phí sinh hoạt lại rẻ hơn các khu vực thành phố 

đắt đỏ. Bên cạnh đó, sức khoẻ thị trường nhà ở cũng có các dấu hiệu được cải thiện khi nguồn 

cung tiếp tục hạn chế so với nhu cầu, tồn kho đang giảm phần nào gây áp lực tăng giá. 

Chỉ số nhà ở của Hiệp hội nhà thầu xây dựng Mỹ 

 

Nguồn: Bloomberg. 
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Thương mại 

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung càng gần đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ lại có thêm 

nhiều diễn biến mới. Sau khi đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 hồi đầu năm, do nhiều nguyên 

nhân, đến nay Trung Quốc vẫn chưa thực hiện đầy đủ cam kết của mình. Trong nửa đầu năm 

2020, Trung Quốc mới chỉ mua được chưa đầy ¼ lượng hàng hóa Mỹ theo cam kết hàng năm, 

theo thống kê của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson.  

Ngoài ra, tổng thống Trump trong nỗ lực tranh cử của mình đã liên tục chỉ trích Trung Quốc đã 

không kiểm soát được dịch Covid-19, gây hậu quả to lớn cho nước Mỹ. Gần đây, thay vì đưa ra 

các mức thuế lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc thì ông tiếp tục đưa ra các biện pháp mới 

gây sức ép lên Trung Quốc như trừng phạt các quan chức Trung Quốc; xóa bỏ trạng thái đặc 

biệt của đặc khu Hồng Kông sau khi đạo luật an ninh được thông qua; ép TikTok Mỹ phải bán 

lại cho công ty Mỹ…  

Dù bị gây sức ép để rời dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về nước, các doanh nghiệp Mỹ lại 

không mấy mặn mà với lời kêu gọi của chính quyền tổng thống Trump. Khảo sát của phòng 

Thương mại Mỹ tại Thượng Hải cho thấy chỉ có 4% lượt phản hồi đang dịch chuyển một phần 

cơ sở sản xuất từ về Mỹ, trong khi có 70% cho biết sẽ giữ nguyên nhà máy tại Trung Quốc.  

Thành công trong kiểm soát dịch bệnh giúp hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh. 

Kim ngạch xuất khẩu tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 235,3 tỷ USD trong 8 tháng. 

Đây là tháng thứ 3 tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc và là tháng tăng mạnh nhất kể từ 

tháng 3/2019. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 20% lên mức 44,8 tỷ USD trong khi kim ngạch xuất 

khẩu sang EU lại giảm 20,1% về 35,7 tỷ USD. 

 

Chính sách 

Chính sách tiền tệ 

Trong một buổi tọa đàm trực tuyến cuối tháng 8, chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra những 

tuyên bố về thay đổi đột phá mục tiêu hoạt động của Fed. Theo đó, mục tiêu lạm phát không 

còn chốt ở mức cứng 2% như thường lệ mà giờ mức 2% là mục tiêu trung bình – đồng nghĩa 

với việc với lạm phát hiện tại ở mức thấp (dưới 1% trong Quý 2) thì trong tương lai sẽ có một 

Tiến độ Trung Quốc thực hiện mua hàng Mỹ theo thỏa 

thuận Mỹ-Trung giai đoạn 1 (tỷ USD) 
Xuất khẩu của Trung Quốc (tỷ USD).   

 

 

Nguồn: Peterson Institute for International Economics Nguồn: Bloomberg 
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giai đoạn lạm phát cao để mức trung bình đạt 2%. Để làm được việc này, công cụ hữu hiệu 

nhất của Fed là lãi suất trung tâm sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 0-0,25% trong vài năm tới.  

Theo đạo luật năm 1977 ban hành bởi Quốc hội Mỹ, Fed có 3 mục tiêu: toàn dụng lao động, 

giá cả ổn định và lãi suất dài hạn ở mức vừa phải. Với ưu tiên hàng đầu là toàn dụng lao động, 

trong giai đoạn thị trường việc làm đang gặp khó khăn như hiện tại, Fed sẵn sàng chấp nhận 

rủi ro lạm phát để có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng việc làm mới. Dịch bệnh đã gây ra cú 

sốc về nhu cầu khá mạnh và kéo dài đã được 6 tháng, đồng thời trong vài năm trước thì liên 

minh châu Âu EU và Nhật Bản cũng gặp khó khăn trong nỗ lực đẩy lạm phát lên mức mục tiêu 

dù lãi suất trung tâm thậm chí còn ở mức âm. Do đó, Fed có lý do để tiếp tục duy trì mức lãi 

suất thấp mà không quá lo ngại về lạm phát gia tăng. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Fed không thực hiện mua vào tài sản để hỗ trợ thanh khoản thị 

trường. Tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán của Fed vẫn xấp xỉ 7 nghìn tỷ USD trong 4 

tháng gần đây. Trong khi đó, ngân hàng trung ương châu Âu ECB lại tăng cường hoạt động 

này. Trong tháng 8, mức lạm phát YoY tại khu vực Eurozone lại quay đầu giảm về âm 0,1%, 

trái với xu hướng hồi phục chung của kinh tế thế giới. Lạm phát thấp là cơ sở để ECB tiếp tục 

chương trình mua trái phiếu, mặc dù trong tháng 8 tốc độ mua đã chậm lại, chỉ đạt 79 tỷ euro, 

giảm 26% so với tháng trước. Tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán của ECB cuối tháng 8 

đang ở mức 7,7 nghìn tỷ  USD, hiện đã vượt Fed. 

Chính sách tài khoá 

Tại Mỹ, các gói hỗ trợ tài khóa trong dịch Covid-19 đã hết hiệu lực trong khi gói hỗ trợ tiếp 

theo vẫn đang tiếp tục được lưỡng viện tranh cãi về quy mô. Như đã đề cập ở các báo cáo 

trước, Thượng viện với đa số nghị sĩ của Đảng Cộng hòa chỉ đồng ý hỗ trợ 1 nghìn tỷ USD 

trong đó trợ cấp thất nghiệp chỉ có 200 USD/tuần do lo ngại về thâm hụt ngân sách cao. Ủy 

ban ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính thâm hụt ngân sách năm nay của Mỹ sẽ lên tới 3,3 nghìn 

tỷ USD. Mức thâm hụt này nhiều gấp 3 lần so với cùng kỳ và gấp đôi con số trong giai đoạn 

khủng hoảng tài chính toàn cầu.  

Trong khi đó, Hạ viện chiếm đa số bởi Đảng Dân chủ cho rằng mức này không đủ để hỗ trợ các 

bên bị ảnh hưởng. Con số mà Hạ viện muốn ban đầu là 3 nghìn tỷ USD và có thể thương lượng 

Tổng tài sản trên bảng cân đối của các NHTW lớn (tỷ USD) Lạm phát YoY tại một số nền kinh tế lớn (%) 
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xuống khoảng 1,5-2 nghìn tỷ USD. Hai bên không đạt được thỏa thuận trong tháng 8 trước khi 

nghỉ hè và sẽ chỉ quay lại đàm phán sau ngày 14/09. 

Khi gói hỗ trợ chưa được thông qua, chính quyền tổng thống Trump đã ban hành một số sắc 

lệnh hỗ trợ lấy nguồn từ ngân sách hỗ trợ thiên tai. Tuy nhiên, hiệu quả của các sắc lệnh này 

khá kém. Trong vòng 3 tuần, mới chỉ có 2 tỷ USD được chi để hỗ trợ người thất nghiệp, trong 

khi đó khối lượng ước tính cần được chi lên đến 15 tỷ USD/tuần. 

Tuy nhiên, theo các quan chức trong Nhà Trắng, kinh tế Mỹ đang hồi phục nhanh hơn so với 

dự kiến: Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 10,2% còn 8,4%, doanh số bán nhà và xe hồi phục nhanh 

nhờ mặt bằng lãi suất thấp, số ca nhiễm mới cũng đang giảm dần. Do đó, Nhà Trắng tự tin cho 

rằng kinh tế Mỹ vẫn có thể sống khỏe mà không cần thêm một gói hỗ trợ nào nữa. Dự kiến, 

Thượng viện sẽ tiếp tục đề xuất gói hỗ trợ mới nhưng chỉ còn 500 tỷ USD thay vì 1 nghìn tỷ 

USD như tháng trước. Hạ viện sẽ chịu sức ép phải đồng ý với đề xuất này do thời gian đã trôi 

qua khá dài mà người dân không được hỗ trợ. Chúng tôi dự báo gói 500 tỷ USD khẩn cấp sẽ 

được thông qua trước và hai bên sẽ tiếp tục đàm phán các gói hỗ trợ tiếp theo. 

Trong khối EU, các bộ trưởng tài chính tổ chức cuộc họp tại Berlin vào ngày 11/09. Quan điểm 

của các quan chức vẫn là tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế vực dậy hậu suy thoái. Cuộc họp lần này 

sẽ xoay quanh việc thiết lập các chương trình hỗ trợ cụ thể và phân bổ nguồn vốn cho từng 

mục. Từ lúc dịch Covid-19 bùng phát, chính phủ các nước EU đã tung ra các gói hỗ trợ tài khóa 

lên đến 3,7 nghìn tỷ euro và cam kết hỗ trợ thêm 1,3 nghìn tỷ euro trong thời gian tới, trong 

đó bao gồm gói 750 tỷ euro viện trợ và cho vay trong 3 năm tới. Tổng cộng, các gói hỗ trợ đã 

chiếm khoảng 36% GDP của 27 nền kinh tế EU.  

Tuy các gói hỗ trợ tài khóa sẽ gia tăng thâm hụt ngân sách, gây áp lực trả nợ trong tương lai 

của tất cả các nền kinh tế trên thế giới, ưu tiên hàng đầu của các chính phủ hiện vẫn là tăng 

trưởng kinh tế, hồi phục việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Quan điểm này cũng 

được ủng hộ bởi các nhà kinh tế học. Với sự ủng hộ bằng cách duy trì môi trường lãi suất thấp 

bởi các ngân hàng trung ương, các gói chính sách hỗ trợ tài khóa mới sẽ còn tiếp tục được 

tung ra trong những năm tiếp theo.  

Một số chỉ báo kinh tế của các quốc gia trên thế giới 

 

  Nguồn: OECD, MBS tổng hợp. 

 

Quốc gia GDP (% yoy)        CPI (% yoy)        Tỷ lệ thất nghiệp (%) 

 
   Gần nhất    Gần nhất       Gần nhất 

Mỹ -9.1 Q2 1.3 Aug 8.4 Jul 

EU -14.7 Q2 -0.2 Aug 7.9 Jul 

Đức -11.3 Q2 0.2 Aug 4.4 Jul 

Pháp -18.9 Q2 0.8 Aug 6.9 Jul 

Italia -17.7 Q2 -0.5 Aug 9.7 Jul 

Tây Ban Nha -22.1 Q2 -0.5 Aug 15.8 Jul 

UK -21.7 Q2 0.2 Aug 4.1 Jun 

Nhật -9.9 Q2 0.3 Jul 2.9 Jul 

Trung Quốc 3.2 Q2 2.4 Aug 3.8 Q2 

Nga -8.0 Q2 3.6 Aug 6.3 Jul 



 

 
 

Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế toàn cầu 

Quốc gia GDP (% yoy) CPI (% yoy) Tỷ lệ thất nghiệp (%) 
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Nguồn: OECD, IMF. 



 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi cung cấp các nghiên cứu kinh tế và cổ phiếu. Bộ phận nghiên cứu kinh tế đưa ra các báo cáo định kỳ về các vấn đề kinh 

tế vĩ mô, chính sách tiền tệ và thị trường trái phiếu. Bộ phận nghiên cứu cổ phiếu chịu trách nhiệm các báo cáo về công ty niêm 

yết, báo cáo công ty tiềm năng và báo cáo ngành. TT Nghiên Cứu cũng đưa ra các bình luận và nhận định về thị trường thông qua 

bản tin là The Investor Daily. 

 

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 về 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 

Website: www.mbs.com.vn  

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền 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. 

 

http://www.mbs.com.vn/

