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 Tâm lý thị trường:  

    * Trong nước:  Tỷ giá giao dịch với biên độ hẹp 23.205 - 23.210 trong ngày hôm qua và 

đây cũng là vùng giá giao dịch chủ yếu trên thị trường từ đầu tuần đến nay. Theo quan sát, 

trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống hiện vẫn đang duy trì ổn định quanh mức +1.3 tỷ USD 

sau nhiều phiên NHNN không phát sinh giao dịch mua vào ngoại tệ. Dự báo tỷ giá tiếp tục 

có thêm một ngày giao dịch ổn định quanh vùng 23.200 - 23.210.

   * Thế giới:  Đồng Bảng Anh vẫn là tâm điểm của thị trường ngoại hối toàn cầu trong hai 

tuần trở lại đây trước khi nhường lại sân khấu chính cho các cuộc họp quan trọng của NHTƯ 

châu Âu, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu trong ngày hôm nay đến tuần sau. Sau khi vượt mức 1.30 

vào ngày hôm trước, tỷ giá GBP/USD đã quay trở lại vùng giá 1.29 vào tối qua khi Quốc hội 

Anh từ chối ủng hộ một thời gian biểu rất chặt chẽ do Chính phủ đề xuất dành cho Brexit 

trong khi châu Âu trì hoãn đưa ra quyết định gia hạn thời gian để nước Anh rời khỏi liên 

minh này sau thời hạn cuối 31/10 sắp tới. Thủ tướng Anh tối qua cho biết nếu buộc phải trì 

hoãn thêm 3 tháng nữa theo yêu cầu của Quốc hội, ông sẽ từ bỏ những nỗ lực của mình 

để thuyết phục Quốc hội thông qua thỏa thuận Brexit mới nhất và thay vào đó sẽ tổ chức 

một cuộc bầu cử trước lễ Giáng sinh. Thời điểm hiện tại, khả năng một Brexit không thỏa 

thuận có thể kéo giảm đồng GBP về mức 1.12 vốn đã giảm đi rất nhiều. Thay vào đó, nếu 

khả năng một cuộc bầu cử được tổ chức, đồng GBP sẽ được giữ trong phạm vi 1.26 - 1.32 

và xa hơn có thể tăng lên mức 1.35 nếu thỏa thuận Brexit cuối cùng cũng vượt qua được 

cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội nước này. 

   Trong khi đó, cuộc họp chính sách của NHTƯ châu Âu vào tối nay sẽ đánh dấu lần cuối 

ông Draghi trên cương vị Chủ tịch của cơ quan này trước khi chuyển giao cho người kế 

nhiệm. Sau 8 năm đóng vai trò là người hùng bảo vệ cho nền kinh tế liên minh và đồng EUR 

khỏi sự sụp đổ vào năm 2012, giờ đây Chủ tịch Draghi vẫn đang thuyết phục các thành viên 

trong ban điều hành của mình phải tiếp tục hành động bằng các chính sách nới lỏng hơn 

nữa nhằm kéo nền kinh tế khỏi vực sâu do căng thẳng thương mại đang lan rộng trên phạm 

vi toàn cầu. Dự báo sẽ chưa thể có sự thay đổi chính sách của cơ quan này vào tối nay, khi 

mà cách đây 6 tuần, ông đã tiết lộ kế hoạch mua thêm tài sản trị giá 20 tỷ EUR mỗi tháng 

và cắt giảm thêm lãi suất. Cuộc họp vào tháng 9 đã ghi nhận 1/3 số thành viên đã phản đối 

kế hoạch khởi động chương trình mua trái phiếu trị giá 2.6 nghìn tỷ EUR  do ông khởi xướng. 

Các đại diện từ Pháp, Đức, Hà Lan hiện đang phản đối kế hoạch này vì nghi ngờ tính hiệu 

quả của nó. Họ cho rằng kế hoạch này chỉ gây thêm tổn hại cho người tiết kiệm, siết chặt lợi 

nhuận của các ngân hàng, quỹ hưu trí và thổi phồng bong bóng tài chính, trong khi không 

thể hồi phục lạm phát vốn đang chỉ bằng một nửa mức mục tiêu hiện tại.
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 23/10:
Open:  23.155 - 23.255
Low:  23.155 - 23.255
High:  23.155 - 23.255

Ngày 24/10:
Xu hướng           : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết    : 23.155 - 23.255
TG Trung tâm: 23.155
Sàn - Trần         : 22.460 - 23.850
CNY Fixing : 7.0727

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng CNY 

giảm 25 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                                   Ngày 23/10: 
*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)

Kỳ hạn gọi thầu: 1 tuần (4.75%/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

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,489
 1,492

   1,496

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael

41,55 - 41,75

41,55 - 41,75

 41,55 - 41,70

1.70 %

2.00 %

2.40 %

3.40 %  

3.80 %

1.576 %

1.571 %

1.750 %

2.241 %

2.40 %

2.54 %

3.57 %

 5.17 %

1,488

1.81 %

1.82 %

1.90 %

1.93 %

1,484

1,489

1W   1.90 %  1.85 %1.90 % 1.84 %

1Y  4.60 % 1.97 % 4.60 % 1.96 %

   0

1,4881,480

41,55 - 41,75



NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60ACB shall not in any ways be liable for any profit/lost incurred by referring or using information from this report. 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.

                                             LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Năm, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Bản tin
thị trường


