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 Tâm lý thị trường:  

 * Trong nước: Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục tăng khá nhanh trong hai ngày cuối tuần 

với mức giá giao dịch có thời điểm ghi nhận đã chạm mức 23.400. Trong khi đó đà tăng trên thị 

trường liên ngân hàng diễn ra chậm hơn do đã được chặn trên tại mức 23.050 từ phía NHNN. 

Tuy nhiên trong ngày thứ Sáu thị trường cũng đã tái thử thách thành công mức này và một số 

thành viên trên thị trường đã nộp đơn mua ngoại tệ từ NHNN. Khối lượng ngoại tệ được cơ 

quan này bán ra trong ngày vào khoảng 74 triệu USD và với tình hình hiện tại hoạt động trên 

có thể diễn ra thường xuyên hơn trong những ngày tới đây. Tuy nhiên như nhận định trước đó, 

dự trữ ngoại hối không phải là vô hạn và cùng với sức ép từ các yếu tố bên ngoài cũng như tình 

trạng thiếu hụt các nguồn cung ngoại tệ vẫn diễn ra như hiện tại thì khả năng NHNN có thể phải 

sử dụng mạnh tay hơn công cụ lãi suất tiền đồng để hỗ trợ cho việc điều hành tỷ giá. Hiện tại lãi 

suất tiền đồng trên liên ngân hàng đang có xu hướng tăng trở lại kể từ đầu tháng 7 đến nay. Dự 

báo tỷ giá duy trì chủ yếu quanh vùng 23.050 trong tuần này và cần tiếp tục theo dõi thêm các 

động thái từ phía NHNN.

 * Thế giới:  Báo cáo thương mại của Trung Quốc khiến chỉ số USD Index đảo chiều giảm trở lại 

vào cuối phiên ngày thứ Sáu do những đe doạ thuế quan đến từ chính phủ Tổng thống Trump 

đã không tạo ra nhiều tín hiệu tích cực cho tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ. Xuất khẩu 

của Trung Quốc trong tháng 6 vẫn tăng trưởng khá vững chắc ở mức 11.3% so với cùng kỳ năm 

trước với mức thặng dư thương mại đạt 41.6 tỷ USD so với mức dự báo 27.6 tỷ USD trước đó. 

Với việc thặng dư thương mại với Mỹ tiếp tục thiết lập nên mức kỷ lục mới, nhiều khả năng Chính 

phủ Mỹ sẽ có nhiều lý do để áp đặt các quy định thuế quan mạnh tay hơn đối với hàng hoá từ 

Trung Quốc khiến hoạt động xuất khẩu của nước này được đánh giá sẽ khó lòng giữ được tốc độ 

tăng trưởng trên 10% trong nửa cuối năm 2018. Bên cạnh đó số liệu tăng trưởng kinh tế trong 

quý II của Trung Quốc được công bố vào sáng nay đã cho thấy tốc độ chậm lại như dự kiến phản 

ánh những tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại với Mỹ trong khi Chính phủ Trung Quốc 

cũng đang phải tập trung giải quyết các vần đề nợ xấu của hệ thống tài chính. Tăng trưởng của 

nền kinh tế thứ hai thế giới đạt mức 6.7% so với một năm trước đó trong quý II  trong khi so với 

hằng quý tăng trưởng đạt mức 1.8%. Bóng ma nợ xấu đe doạ hệ thống ngân hàng khiến chi phí 

vay mượn của nền kinh tế gia tăng nhanh khiến NHTƯ Trung Quốc gần đây phải cắt giảm yêu 

cầu dự trữ bắt buộc để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

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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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 13/07:
Open:  23.010 - 23.080
Low:  23.010 - 23.080
High:  23.020 - 23.100

Ngày 16/07:
Xu hướng           : ỔN ĐỊNH
Vùng giá LNH : 23.040 - 23.050
TG Trung tâm: 22.653 (+5)
Sàn - Trần         : 21.973 - 23.333
CNY Fixing : 6.6758

(Tỷ giá niêm yết) 

                                 ĐỒ THỊ CHỈ SỐ USD INDEX

 (USD Index: 57.6% EUR, 13,6% JPY, 11,9% GBP, 

                                 9,1% CAD,    4,2% SEK,  3,6% CHF ) 

                                 ĐỒ THỊ TỶ GIÁ USD/VND

      ĐỊNH HƯỚNG BẢO HIỂM RỦI RO

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 31 điểm
Chỉ số USD Index giảm 

0.1% trong ngày cuối tuần

  Sức ép lên tỷ giá từ các yếu tố trong và ngoài nước chưa có dấu hiệu suy giảm mặc dù NHNN đã cam 
kết đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ tại mức giá 23.050. Chúng tôi cho rằng có thể tiếp tục sử dụng chiến 
lược bảo hiểm rủi ro tỷ giá bằng các hợp đồng mua kỳ hạn USD từ 1-3 tháng vào thời điểm hiện tại là một 
giải pháp thích hợp dựa trên tình hình thị trường hiện nay.
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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