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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đã ổn định trở lại và thiết lập nên một mặt bằng 

mới xung quanh mức 23.175 - mức giá mua vào mới của NHNN. Điều này một phần là 
nhờ những biện pháp hỗ trợ thanh khoản tiền đồng mạnh tay từ cơ quan quản lý thị trường  
trong những ngày gần đây. Đặc biệt NHNN trong ngày hôm qua đã công bố điều chỉnh 
giảm mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín 
dụng tại Ngân hàng Nhà nước với quy định, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng 
VND là 0,8%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm. 
Theo NHNN, động thái điều chỉnh lãi suất trên là nhằm để phù hợp với diễn biến vĩ mô 
của nền kinh tế và mặt bằng lãi suất trên thị trường thời điểm hiện tại. Trong khi đó, theo 
quan sát, thị trường tiếp tục ghi nhận thêm một số nguồn ngoại tệ về thị trường trong ngày 
hôm qua với quy mô khoảng 200 triệu USD nhưng trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống 
đang ở mức gần như cân bằng do chi phí vốn tiền đồng ở mức cao hạn chế nhu cầu nắm 
giữ ngoại tệ của các thành viên. Dự báo tỷ giá giao dịch quanh vùng 23.170 - 23.175 trong 
ngày hôm nay nhờ kỳ vọng thanh khoản tiền đồng tiếp tục được cải thiện. 
   * Thế giới: Chỉ số USD Index chứng kiến phiên giảm mạnh hơn 0.4% trong phiên giao 

dịch tối qua khi dữ liệu kinh tế cho thấy hoạt động sản xuất tại Mỹ thu hẹp kỳ thứ 4 liên 
tiếp vào tháng 11 vừa qua và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác gia 
tăng. Các đơn hàng của nền kinh tế giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012 trong khi 
13 ngành sản xuất quan trọng như phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị điện... chứng 
kiến sự thu hẹp trong hoạt động sản xuất. Sự lo ngại căng thẳng thương mại tiếp tục gia 
tăng khi Tổng thống Trump quyết định đánh thuế trả đũa lên 2,4 tỷ USD hàng hóa nhập 
khẩu từ Pháp do luật thuế kỹ thuật số mà nước này áp dụng lên các ông lớn công nghệ 
của Mỹ như Google, Apple, Amazon và Facebook trước đó. Ngoài ra văn phòng đại diện 
thương mại Mỹ cho biết họ đang xem xét mở rộng một loạt các mức thuế trừng phạt đối 
với các sản phẩm của EU, bao gồm hàng hóa từ Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức, vì trợ 
cấp cho Airbus, nhà sản xuất máy bay cạnh tranh với Boeing của Mỹ. Washington cũng 
sẽ khôi phục thuế quan đối với kim loại từ Argentina và Brazil để trừng phạt chính sách 
tiền tệ hỗ trợ cho đồng nội tệ yếu của những nước này đã giúp ngành nông nghiệp giành 
lợi thế cạnh tranh so với những nông dân tại Mỹ. Những động thái liên tiếp của Chính phủ 
Mỹ dường như đang phát đi thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc khi thời điểm vòng đánh 
thuế ngày 15/12 sắp đến gần. Nếu các cuộc đàm phán không có tiến triển, thuế quan 15% 
sẽ bắt đầu có hiệu lực lên 156 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc.
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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Ba, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 02/12:
Open:  23.120 - 23.220
Low:  23.115 - 23.215
High:  23.125 - 23.225

Ngày 03/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.120 - 23.220
TG Trung tâm : 23.156
Sàn - Trần         : 22.461 - 23.851
CNY Fixing : 7.0223

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 39 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.4% vào tối qua

                        Ngày 02/12: 
*OMO:    14.719/18.000  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.


