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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa ngày hôm qua ở mức 23.162 - 23.168, 

ghi nhận khoảng cách gần 10 điểm bên dưới mức giá mua vào niêm yết của NHNN. 
Trong phần lớn thời gian giao dịch ngày hôm qua, thị trường nhìn chung vẫn tập trung  
nhiều đến thanh khoản tiền đồng trên kênh liên ngân hàng. Các thành viên trên thị 
trường đã có phiên bán ngoại tệ về NHNN nhiều nhất kể từ đầu năm đến nay với tổng 
khối lượng khoảng 449 triệu USD, nâng mức lũy kế đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 
gần 17 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, NHNN vẫn chưa phải sử dụng đến nguồn dự trữ 
ngoại hối để hỗ trợ thị trường trong khi cùng thời điểm này năm ngoái các ngân hàng  
đã bắt đầu mua kỳ hạn ngoại tệ từ NHNN để đáp ứng nhu cầu của mình. Dự báo tỷ 
giá tăng nhẹ trở lại trong ngày hôm nay và giao dịch quanh mức 23.170 - 23.175.
   Trong khi đó, các dự báo ban đầu cho thấy nhiều khả năng cán cân thương mại cả 

nước sẽ tiếp tục thặng dư mạnh trong tháng 11 vừa qua và có thể là trong cả tháng cuối 
năm nay. Điều này giúp hoạt động thương mại của Việt Nam sẽ có năm xuất siêu thứ 
4 liên tiếp trong khi tăng trưởng xuất khẩu có thể về đích với mục tiêu đề ra là 7,8%, 
kiểm soát nhập siêu dưới 3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Một điểm sáng đáng chú ý 
là tất cả các nhóm thị trường mà Việt Nam ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) 
và đang thực thi đều ghi nhận tăng trưởng tốt, cho thấy việc chủ động khai thác có 
hiệu quả các FTA này. Cụ thể như xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tăng 7,6%; Hàn 
Quốc tăng 10,1%; ASEAN tăng 2,5%; Nga tăng 9,1%; xuất khẩu sang New Zealand 
tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái...
   * Thế giới: Báo cáo kinh tế đáng chú ý nhất trong tuần này là dữ liệu bảng lương 

phi nông nghiệp tháng 11 của Mỹ. Tuy nhiên, số liệu tối qua cho thấy tăng trưởng việc 
làm khu vực tư nhân ghi nhận mức yếu nhất trong vòng sáu tháng vừa qua phần nào 
báo hiệu sự yếu kém có thể xảy ra đối với thị trường lao động. Các nhà tuyển dụng khu 
vực tư nhân tại Mỹ chỉ bổ sung thêm 67 ngàn việc làm so với mức kỳ vọng 140 ngàn 
việc làm của các chuyên gia. Sự lạc quan duy nhất vào lúc này là việc dữ liệu về thị 
trường việc làm tháng 11 có thể ghi nhận trở lại 46 ngàn việc làm của các công nhân  
tại General Motors sau khi cuộc đình công của họ đã được dàn xếp. 
     Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ bao gồm các ngành như tài chính, sức khỏe, nông 

nghiệp, xây dựng... đã giữ được đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 11 mặc dù tốc 
độ có giảm nhẹ so với tháng trước đó. Điều này giúp mang lại sự lạc quan cho tăng 
trưởng kinh tế Mỹ trong quý cuối năm nay cũng như cả năm 2020 sắp tới có thể tiếp 
tục duy trì trên mức 2%.
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 04/12:
Open:  23.120 - 23.220
Low:  23.120 - 23.220
High:  23.120 - 23.220

Ngày 05/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.120 - 23.220
TG Trung tâm : 23.167
Sàn - Trần         : 22.472 - 23.862
CNY Fixing : 7.0521

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 8 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 139 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 04/12: 
*OMO:    5.897/8.000  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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