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 Tâm lý thị trường:  

   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng bật tăng nhanh trở lại mức 23.250 - 23.260 khi thị 

trường mở cửa vào đầu giờ sáng nay với việc tâm lý giao dịch chịu tác động từ diễn biến dịch 

bệnh viêm phổi tại Trung Quốc. Đồng thời, đồng USD trên thị trường thế giới mạnh lên sau 

báo cáo việc làm công bố trong ngày cuối tuần qua. Tỷ giá trên thị trường tự do sáng nay đang 

giao dịch ở mức 23.250 - 23.280. Các diễn biến từ tình hình dịch bệnh sẽ khiến tỷ giá giằng co 

quanh vùng giá 23.250 và đây cũng sẽ là vùng hỗ trợ khá mạnh của thị trường trong tuần này. 

   * Thế giới: Đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi khá nhiều thông tin kinh tế tích cực của Mỹ trong 

tuần vừa qua như báo cáo PMI lĩnh vực sản xuất và dịch vụ cũng như sự cải thiện trong cán 

cân thương mại tháng 1. Trong ngày thứ Sáu, dữ liệu được chờ đợi nhất của nền kinh tế Mỹ là 

báo cáo việc làm phi nông nghiệp tiếp tục đánh bại các số liệu ước tính trước đó khi đã tạo 

thêm 225 ngàn việc làm mới trong tháng 1 dù tỷ lệ thất đã tăng trở lại mức 3.6% từ mức 3.5% 

trong tháng 12. Báo cáo ghi nhận nhu cầu tuyển dụng gia tăng trong các lĩnh vực như sản xuất 

công nghiệp, xây dựng, giải trí và kinh doanh khách sạn... So với cùng kỳ năm trước, thu nhập 

bình quân của người lao động tại Mỹ đã tăng 

3.1%. Chỉ số USD Index đã ghi nhận phiên 

tăng điểm mạnh nhất trong vòng 4 tháng vừa 

qua trong ngày cuối tuần trong khi tính từ đầu 

năm đến nay chỉ số này đã tăng khoảng 2.2%. 

Báo cáo mới nhất từ thị trường lao động đã 

giúp giảm bớt đi áp lực đối với FED, khiến cơ 

quan này có thêm lý do để tiếp tục giữ chính 

sách lãi suất hiện tại. Các công cụ theo dõi thị trường của FED đã hạ thấp khả năng cơ quan 

này cắt giảm lãi suất trong phiên họp tháng 3 sắp tới xuống mức 10% từ mức gần 30% cách 

đây chỉ 1 tuần. Mặc dù vậy, biến số từ tình hình dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc vẫn khá 

lớn và được FED xem xét là một nhân tố để cơ quan này tính toán đến khả năng điều chỉnh 

các chính sach của mình. Dự báo dịch bệnh nghiêm trọng này có thể khiến kinh tế Trung 

Quốc giảm khoảng 1% tăng trưởng trong quý I và mức độ sẽ gia tăng trong quý II nếu chưa 

được khống chế triệt để. 

   Trong tuần này, thị trường sẽ dành sự chú ý đến báo cáo lạm phát và doanh số bán lẻ tại 

Mỹ cũng như phiên điều trần kéo dài 2 ngày của Chủ tịch FED về chính sách điều hành nền 

kinh tế của cơ quan này.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 07/02:
Open:  23.170 - 23.270
Low:  23.170 - 23.270
High:  23.190 - 23.290

Ngày 10/02:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.190 - 23.290
TG Trung tâm : 23.211
Sàn - Trần         : 22.515 - 23.907
CNY Fixing : 6.9863

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 95 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối cuối tuần

                        Ngày 07/02: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:         10.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open
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   High

   Low

 Gap

 1,565
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*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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