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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Nhu cầu tiền đồng tăng mạnh trên kênh liên ngân hàng trong ngày thứ 

Sáu đã gây sức ép rất lớn khiến tỷ giá giảm sâu về mức 23.180 - 23.190 vào buổi sáng. Đến 
chiều NHNN đã chính thức thông báo giảm giá mua vào niêm yết từ 23.200 về mức 23.175 
qua đó giúp định hình lại một mặt bằng mới của tỷ giá liên ngân hàng. Tuy nhiên đà điều 
chỉnh giảm vẫn chưa dừng lại sau động thái mới nhất này và có thời điểm thị trường liên 
ngân hàng đã giảm về mức 23.165 - 23.180. Sự vắng bóng lực mua ngoại tệ trong ngày một 
phần xuất phát từ việc các ngân hàng thành viên không thu xếp được nguồn tiền đồng 
có thể là lý do chính khiến tỷ giá giảm nhanh. Việc NHNN điều chỉnh giảm giá mua vào 
lúc này có thể xem là sự chọn lựa thời điểm khá hợp lý khi vừa giảm bớt chi phí mua vào 
ngoại tệ vừa giúp thị trường điều chỉnh linh hoạt hơn, không bị neo quá chặt quanh cột 
mốc 23.200 trong một thời gian dài vừa qua. Như vậy, thị trường đã bước qua tháng 12 
mùa cao điểm về nhu cầu tiền đồng trên kênh liên ngân hàng kết hợp với kỳ lễ Tết Âm 
lịch năm nay đến sớm hơn thường lệ khiến dự báo thanh khoản tiền đồng sẽ ngày càng 
chịu thêm nhiều áp lực lớn. Lượng ngoại tệ được tích lũy trên hệ thống ngân hàng đã vơi 
đi rất nhiều, hiện chỉ còn chưa đầy 500 triệu USD nhưng một thực tế là chi phí nắm giữ 
ngoại tệ cao hiện nay khiến nhiều thành viên sẽ không dám giữ thêm trạng thái mua vào 
trong thời điểm này. Nhiều khả năng đà giảm của tỷ giá liên ngân hàng sẽ được nối tiếp 
thêm trong tuần này nếu thanh khoản tiền đồng chưa sớm được cải thiện. Vùng giá giao 
dịch kỳ vọng trong tuần này sẽ là 23.150 - 23.175.
   * Thế giới: Nhiều tín hiệu lạc quan đối với nền kinh tế Mỹ đã được công bố trong thời 

gian gần đây giúp thị trường phần nào tin tưởng vào khả năng FED sẽ không có thêm một 
đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay. Trong tuần này bên cạnh dữ liệu sức khỏe của lĩnh 
vực sản xuất các nhà máy tại Mỹ và bản lương phi nông nghiệp tháng 11 của nước này 
thì cuộc họp của OPEC vào cuối tuần cũng dành được rất nhiều sự chú ý của thị trường. 
Sau khi trở thành nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới trong tháng 9 vừa qua, tính đến 
hiện tại Mỹ đã trở thành một quốc gia xuất khẩu ròng trên thị trường dầu mỏ lần đầu tiên 
kể từ thập niên 40 của thế kỷ trước. Xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế đã vượt 
khoảng 89 ngàn thùng so với nhu cầu nhập khẩu nếu như so với mức chênh lệch 12 triệu 
thùng nhập khẩu nhiều hơn cách đây 1 thập kỷ. Một loạt các yếu tố góp phần vào sự thay 
đổi ngoạn mục này như: sản xuất tăng từ các mỏ dầu đá phiến, chấm dứt lệnh cấm xuất 
khẩu dầu thô năm 2015 và cải thiện hiệu suất sử dụng nhiêu liện của động cơ xe. Thâm 
hụt thương mại xăng dầu của Mỹ là 62 tỷ USD trong năm 2018 - chiếm 10% trong cán cân 
thương mại của đất nước - đang trên đường trở thành thặng dư hàng trăm tỷ đô la, nhờ chủ 
yếu vào sự gia tăng sản lượng khổng lồ từ ngành đá phiến của Mỹ.
Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 29/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.120 - 23.220
High:  23.150 - 23.250

Ngày 02/12:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 23.120 - 23.220
TG Trung tâm : 23.157
Sàn - Trần         : 22.462 - 23.852
CNY Fixing : 7.0298

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 27 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào cuối tuần

                        Ngày 29/11: 
*OMO:    17.893/20.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 2 tuần (4,00%/năm)

*Bill:         0/0  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.


