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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng không có nhiều biến động lớn trong ngày hôm qua mặc 

dù tỷ giá trên thị trường tự do có thời điểm đã giao dịch ở mức 23.230 - 23.250 khi chênh lệch 
giá vàng đã tăng trở lại mức +600 ngàn VND/lượng. NHNN đã mua thêm 102 triệu USD để bổ 
sung dự trữ ngoại hối trong ngày hôm qua.
   * Thế giới: Đồng bạc xanh có phiên điều chỉnh giảm trở lại khoảng 0.2% vào tối qua khi 

chưa có thêm tiến triển mới trong các cuộc đàm phán hoàn thiện thỏa thuận thương mại giai 
đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc. Đồng Bảng Anh cũng chứng kiến phiên tăng mạnh so với USD 
vào tối qua khi Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson nhận được sự ủng hộ của các thành viên 
Đảng ủng hộ Brexit để giành lợi thế trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng sau. Trong tuần này, 
thị trường sẽ chờ đợi hai dữ liệu kinh tế khá quan trọng từ Mỹ là báo cáo lạm phát và doanh số 
bán lẻ tháng 10. Trước đó, Chủ tịch FED đã cho biết dữ liệu chi tiêu tiêu dùng và bán lẻ trong 
hai tháng tiếp theo sẽ có vai trò khá quan trọng để xác định khả năng cơ quan này có cắt giảm 
thêm lãi suất trong phiên họp tháng 12 sắp tới hay không?
   Trong khi đó, Tân Chủ tịch Christine Lagarde sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên của NHTƯ châu 

Âu ECB vào ngày thứ Tư tới. Vừa mới nhậm chức nhưng bà đã đứng trước những yêu cầu của 
các thành viên phải cải cách quy trình bỏ phiếu ra quyết định lãi suất của cơ quan quyền lực 
này. Trong 8 năm hoạt động dưới sự điều hành của cựu Chủ tịch Draghi các quyết định về lãi 
suất đều được các thành viên đưa ra bàn thảo nhưng quyền quyết định cuối cùng lại thuộc về 
Chủ tịch của ECB. Điều này đã khiến nhiều thành viên đến từ Đức, Pháp và Tây Ban Nha...
không hài lòng trong khi bản thân ông Draghi cũng thường xuyên thông báo thay đổi chính 
sách tiền tệ trước khi thảo luận với Hội đồng. Hiện tại mô hình hoạt động của ECB bao gồm 
Hội đồng được hình thành từ 19 người đứng đầu NHTƯ từ mỗi quốc gia thành viên Eurozone 
và sáu thành viên ban điều hành, bao gồm cả bà Lagarde. Ban điều hành của ECB gồm 6 người 
hoạch định các chiến lược cho chính sách của ngân hàng. Họ được chỉ định bằng quyết định 
đồng thuận của các thành viên khu vực đồng Euro. Như một mặc định không thành văn, bốn 
thành viên của ban điều hành phải là các đại điện của ngân hàng trung ương Pháp, Đức, Ý và 
Tây Ban Nha. Đề xuất xây dựng một quy tắc bỏ phiếu mới sẽ gần giống như cách hoạt động 
của FED hay BOE khi sẽ có các thành viên có quyền biểu quyết và quyền lực của Chủ tịch sẽ 
bị thu hẹp lại khá nhiều với chỉ một phiếu biểu quyết. Điều này sẽ khiến khả năng ECB có thể 
thông qua việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trở nên khó khăn hơn khi thị trường đang 
kỳ vọng vào một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Trong cuộc họp tháng 9, có khoảng 
1/3 thành viên phản đối việc nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ trong đó có hai thành viên 
cực kỳ quan trọng của liên minh này là Đức và Pháp.
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 11/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 12/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.139
Sàn - Trần         : 22.445 - 23.833
CNY Fixing : 6.9988

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 9 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 55 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

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

                    Kỳ hạn: 1 tuần (4,50%/năm)

*Bill:   5.000/5.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25 %/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

 1,458
 1,455

   1,466

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