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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống đang giảm khá nhanh trong 

những ngày vừa qua về mức chỉ còn âm khoảng 100 triệu USD theo quan sát của 
chúng tôi có thể là lý do chính khiến tỷ giá hạ nhiệt trở lại trong ngày hôm qua. 
Trong khi đó, những thông tin tích cực đối với tình hình dịch bệnh viêm phổi tại 
Trung Quốc đã phần nào giúp cải thiện tâm lý giao dịch của toàn thị trường. Đầu 
giờ sáng nay, tỷ giá liên ngân hàng đang giao dịch sát mức 23.220 trong khi tỷ giá 
trên thị trường tự do giao dịch ở mức 23.240 - 23.260. Dự báo vùng giá 23.220 - 
23.240 có thể là vùng giá giao dịch chủ yếu của thị trường trong ngày hôm nay.
   * Thế giới: Tâm lý lo ngại rủi ro tạm thời đã được giảm nhiệt sau tuyên bố của 

cố vấn y tế hàng đầu tại Trung Quốc về khả năng dịch bệnh viêm phổi cấp đã đạt 
đỉnh với số ca lây nhiễm mới có dấu hiệu giảm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq tiếp tục 
thiết lập nên mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch tối qua trong khi đồng USD 
cũng đã rời khỏi mức cao nhất trong 4 tháng so với các tiền tệ chính khác. 
   Thị trường tài chính toàn cầu cũng dành sự chú ý với những bình luận của Chủ 

tịch Powell trong ngày điều trần trước Ủy ban của Quốc hội Mỹ về điều hành chính 
sách tiền tệ của FED. Ông cho biết FED đang đánh giá những rủi ro gây ra gián 
đoạn đối với nền kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu do virus corona gây ra. Rủi ro kể 
trên đi kèm với khả năng cơ quan quyền lực này có thể có thêm động thái cắt giảm 
lãi suất trong năm nay sau khi đã thực hiện 3 lần cắt giảm vào nửa cuối năm vừa 
qua. Chủ tịch Powell nói với các nhà lập pháp rằng vẫn còn quá sớm để biết được 
liệu dịch bệnh có làm thay đổi quan điểm của Ngân hàng Trung ương hay không 
và mức lãi suất ngắn hạn hiện tại có còn phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khi 
thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì trạng thái khá vững chắc. Bên cạnh đó, một 
mối quan tâm khác mà các thành viên cũng đã đề cập là các nguy cơ bất ổn đối 
với nền kinh tế ngày càng đa dạng mà tình hình dịch bệnh hiện tại có thể là một 
minh chứng. Tuy nhiên, bản thân các NHTƯ lớn trên thế giới và ngay cả FED hiện 
không còn nhiều công cụ trong tay để có thể hỗ trợ cho nền kinh tế một khi đối 
mặt với rủi ro suy thoái xuất hiện. Khi đó, vai trò của chính sách tài khóa thể hiện 
qua việc cắt giảm thuế và tăng cường các gói chi tiêu đầu tư của Chính phủ sẽ ngày 
càng trở nên quan trọng.
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 11/02:
Open:  23.190 - 23.300
Low:  23.185 - 23.285
High:  23.190 - 23.300

Ngày 12/02:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 23.190 - 23.300
TG Trung tâm : 23.208
Sàn - Trần         : 22.512 - 23.904
CNY Fixing : 6.9718

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 9 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 179 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 11/02: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 7 ngày (4,0%/năm)

*Bill:         5.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

   Số dư: 71.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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   High

   Low

 Gap

 1,572
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*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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