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 Tâm lý thị trường:  
    * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa cuối ngày hôm qua ở mức 23.226 - 

23.234 giảm nhẹ so với thời điểm đầu ngày. Nhìn chung, phản ứng của thị trường trong 
nước tương đối ổn định nếu so với đà tăng mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới 
thời gian gần đây cũng như việc tỷ giá USD/CNY đã tăng vượt qua mức 7.0. Đà suy 
yếu của đồng CNY đang được mở rộng (hiện đang giao dịch ở mức 7.02) sau khi NHTƯ 
Trung Quốc quyết định cắt giảm thêm lãi suất cho vay ngắn hạn 10 điểm cơ bản vào 
sáng nay, nối tiếp động thái cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn vào đầu tuần này. 
NHNN sáng nay cũng điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm thêm 6 đồng, lên mức 23.234 
gần như ngang bằng với mức giá đang giao dịch trên thị trường hiện tại. Dự báo tỷ giá 
liên ngân hàng tăng nhẹ trong ngày hôm nay với vùng giá giao dịch là 23.230 - 23.250.
   * Thế giới: Biên bản cuộc họp cuối tháng 1 của FED công bố vào tối qua đã cho 

thấy sự lạc quan vào nền tảng vững chắc của kinh tế Mỹ lúc này. Hầu hết các thành 
viên đều tin tưởng với việc mối lo từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc 
tạm thời hạ nhiệt, FED có thể giữ vững chính sách tiền tệ hiện tại mà không cần có 
thêm đợt điều chỉnh lãi suất nào trong năm nay. Yếu tố mà FED quan tâm nhất là rủi 
ro chuỗi cung ứng của Trung Quốc bị gián đoạn do dịch bệnh viêm phổi tuy nhiên sẽ 
cần những bằng chứng rõ ràng hơn trong thời gian tới để FED có thể đưa ra quyết định 
hỗ trợ cho kinh tế Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng khá tích cực với biên bản 
họp tháng 1 của FED cũng như kỳ vọng các chính sách kích thích kinh tế mà Trung 
Quốc đang triển khai có thể giúp hạn chế những thiệt hại do virus Corona gây ra. Mặc 
dù đã có những dự báo cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có 
thể chỉ đạt mức 3.5% trong quý I nhưng theo như phát biểu vào ngày hôm qua, Chủ 
tịch Trung Quốc vẫn tự tin hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2020. Yếu tố lịch 
sử trước đây cũng cho thấy sau khi dịch SARS kết thúc, tăng trưởng kinh tế của Trung 
Quốc đã hồi phục mạnh mẽ đi kèm với đó là nhu cầu tiêu dùng và du lịch bùng nổ 
theo do yếu tố tâm lý kìm nén đã tích tụ trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh. Đóng 
cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 115,84 điểm 
tương đương 0,4%, chỉ số S&P 500 tăng 15,86 điểm tương đương 0,5% lên 3.386,15 
điểm (mức cao kỷ lục), chỉ số Nasdaq tăng 84,44 điểm tương đương 0,9%.

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 Năm, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 19/02:
Open:  23.190 - 23.300
Low:  23.180 - 23.290
High:  23.190 - 23.300

Ngày 20/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.190 - 23.300
TG Trung tâm : 23.234
Sàn - Trần         : 22.537 - 23.931
CNY Fixing : 7.0026

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 14 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 19/02: 
*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: 101.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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   Mặc dù tăng nhẹ trong 
phiên giao dịch tối qua lên trên 
mức 1.0810, tuy nhiên khi bước 
vào phiên giao dịch châu Á, tỷ 
giá EUR/USD tiếp tục giảm về 
vùng giá 1.0790. Sự tương phản 
trong bức tranh kinh tế giữa 
liên minh châu Âu và Mỹ lúc 
này được thể hiện khá rõ qua 
đà suy yếu của đồng EUR từ 

đầu năm đến nay. Trước khi báo cáo PMI của khu vực được công bố vào ngày thứ 
Sáu tuần này, thị trường sẽ dành sự chú ý đến phiên họp của NHTƯ châu Âu diễn 
ra vào tối nay mặc dù kỳ vọng sẽ chưa có thêm bất kỳ sự thay đổi nào trong chính 
sách điều hành lãi suất của cơ quan này.

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 EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Năm, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 19/02:
Open:  1.0790 - 1.0793
Low:  1.0780 - 1.0783
High:  1.0811 - 1.0814

Ngày 20/02:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.0780 - 1.0830

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.0750 -1.0930

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 19/02:
Open:  109.86 - 109.88
Low:  109.83 - 109.86
High:  111.58 - 111.61

Ngày 20/02:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 111.10 - 111.50

Xu hướng tuần này
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Vùng giá : 109.15 -110.30

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Đồng JPY giao dịch gần mức 
thấp nhất trong 9 tháng so với 
USD trong phiên giao dịch tối 
qua nhờ sự cải thiện trong khẩu 
vị rủi ro với việc kỳ vọng Trung 
Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh 
tay đối với nền kinh tế nhằm bù 
đắp các thiệt hại do dịch bệnh 
viêm phổi gây ra. Bên cạnh đó, 
những lo ngại việc nền kinh tế 

lớn thứ 3 thế giới này có thể bước vào chu kỳ suy thoái đang ngày một lớn dần. 
Báo cáo kinh tế gần nhất đã cho thấy sự sụt giảm mạnh trong số đơn đặt hàng của 
các nhà máy tại Nhật Bản. Các nhà phân tích dự báo nền kinh tế Nhật Bản sẽ thu 
hẹp 0,25% trong quý đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước, sau khi đã giảm 
6,3% trong quý cuối năm vừa qua. Nhật Bản cũng được đánh giá là quốc gia dễ bị 
tổn thương do dịch bệnh viêm phổi hơn so với Mỹ. Số ca nhiễm bệnh ở Nhật Bản 
đã tăng hơn gấp đôi trong tuần qua, cùng với Singapore là hai quốc gia nằm ngoài 
Trung Quốc có nhiều ca nhiễm mới nhất.
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     * The above data are historical trading data
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Năm, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

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.


