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 Tâm lý thị trường:  
    * Trong nước: Điều chỉnh giảm trở lại trong ngày hôm qua, tỷ giá liên ngân hàng đã 

quay trở về mức giá mua vào của NHNN là 23.200 nhưng thị trường không ghi nhận 
thêm giao dịch bán ngoại tệ nào từ các thành viên. Nhiều khả năng hoạt động này sẽ 
khởi động trở lại trong ngày hôm nay kể từ lần cuối cùng diễn ra vào ngày thứ Tư tuần 
trước. Dự báo tỷ giá duy trì quanh mức 23.200 trong ngày giao dịch cuối tuần này.
   * Thế giới:  Chỉ số USD Index ghi nhận phiên tăng điểm khoảng 0.2% trong ngày 

hôm qua khi các thành viên của NHTƯ châu Âu quyết định tiếp tục giữ nguyên chính 
sách lãi suất ở mức thấp kỷ lục hiện nay và những diễn biến khó lường từ quá trình 
Brexit tại Anh nhấn chìm đồng Bảng trở lại. Cuộc họp của ECB vào tối qua không cung 
cấp thêm nhiều tín hiệu mới cho thị trường khi đây là lần cuối Chủ tịch Draghi giữ vai 
trò lãnh đạo cơ quan này. Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch ECB đã đưa ra thông điệp 

"đừng bao giờ từ bỏ" và khẳng định sự lựa 
chọn sử dụng chính sách tiền tệ nới lỏng 
của ông là phù hợp để ứng phó với tình 
hình hiện tại. ECB sẽ giữ nguyên hoặc có 
thể cắt giảm thêm lãi suất dù cho là dài 
hạn để đưa lạm phát (hiện đang ở mức 
0.8%) hồi phục trở lại mức mục tiêu 2%. 
Người kế nhiệm của ông là cựu Chủ tịch 
IMF - Christine Lagarde sẽ kế thừa những 
di sản để lại của ông trong bối cảnh nền 

kinh tế châu Âu đang đứng trước nhiều rủi ro từ căng thẳng thương mại toàn cầu và 
nền kinh tế lớn nhất của khu vực là Đức dự kiến sẽ bước vào ngưỡng suy thoái trong 
quý III. Sự suy giảm ghi nhận trong khu vực sản xuất giờ đây có nhiều dấu hiệu cho 
thấy đang lây lan sang khu vực dịch vụ, trong khi châu Âu đang đứng trước khả năng 
sẽ là đối tượng tiếp theo mà Tổng thống Trump sẽ phát động một cuộc chiến thương 
mại. Trong khi đó, Chính phủ và Quốc hội Anh vẫn đang chờ đợi quyết định cuối cùng 
của EU về việc gia hạn thời gian biểu cho quá trình Brexit khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần 
nữa là đến thời hạn cuối phải triển khai. Có thể EU sẽ không đáp ứng hoàn toàn yêu 
cầu gia hạn thêm 3 tháng từ phía Anh mà chỉ chấp nhận một khoảng thời gian ‘‘kỹ 
thuật’’ ngắn hơn, đủ để Quốc hội Anh có thể xem xét dự thảo Thỏa thuận Brexit mới 
đạt được vào tuần trước. 
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 24/10:
Open:  23.155 - 23.255
Low:  23.155 - 23.255
High:  23.155 - 23.255

Ngày 25/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.155 - 23.255
TG Trung tâm : 23.155
Sàn - Trần         : 22.460 - 23.850
CNY Fixing : 7.0749

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 22 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                                   Ngày 24/10: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (4,50%/năm)

*Bill: 15.000/15.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25 %/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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