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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tiếp nối theo đà hạ nhiệt của lãi suất tiền đồng trên kênh liên ngân 

hàng, tỷ giá cũng đã tăng trở lại mức 23.200 sau nhiều phiên điều chỉnh giảm về mức 
23.190 ngay từ đầu tuần. NHNN tiếp tục cung ứng thêm khoảng gần 4000 tỷ đồng 
qua kênh OMO vào hôm qua để điều hòa thanh khoản toàn hệ thống và đây cũng là 
phiên hỗ trợ thứ 3 liên tiếp. Dự báo tỷ giá hồi phục nhẹ và chủ yếu duy trì quanh vùng 
23.200 trong ngày hôm nay.
   * Thế giới: Tổng thống Trump đã ký thông qua hai dự luật về tình hình tại Hong 

Kong sau khi được Quốc hội phê duyệt trước đó - động thái được dự báo sẽ làm phức 
tạp thêm quá trình đàm phán thương mại giữa hai nước. Đồng JPY ngay lập tức tăng 
trở lại từ mức thấp nhất trong 6 tháng so với USD sau quyết định này cùng với đó là 
những đe dọa đáp trả từ phía Trung Quốc đối với Mỹ.

   Trong khi căng thẳng thương mại với Trung Quốc 
chưa thể được dàn xếp thì các báo cáo tiếp tục cho 
thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đảm bảo được thể trạng tương 
đối khỏe mạnh. Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý III 
vừa qua đã được điều chỉnh tăng từ mức 1,9% lên 2,1% 
trong khi con số này của quý II là 2%. Sự cải thiện này 
đến từ những đóng góp tích cực của tiêu dùng cá nhân 
và Chính phủ, đầu tư vào hàng tồn kho, xuất khẩu... 
Trong khi dữ liệu đơn hàng lâu bền cải thiện trong 
tháng 10 giúp tạm thời xoa dịu những lo ngại trước đó 
về hoạt động sản xuất và kinh doanh đang chịu ảnh 

hưởng tiêu cực từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Trong bối cảnh chi tiêu tiêu 
dùng đối với mùa lễ quan trọng cuối năm được dự báo sẽ chậm hơn so với kỳ vọng 
thì những cải thiện trong hoạt động sản xuất sẽ giúp đảm bảo tăng trưởng GDP duy trì 
quanh mức 2% trong quý IV năm nay. Dữ liệu lạc quan đã giúp hỗ trợ cho thị trường 
chứng khoán Mỹ với việc chỉ số S&P 500 tăng thêm 0,2% vào ngày hôm qua từ mức 
cao kỷ lục của phiên trước đó. 
   Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE - một chỉ báo về lạm phát ưu thích 

của FED trong tháng 10 chỉ ghi nhận mức tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, giảm 
so với mức 1,7% của tháng trước đó. 
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 28 tháng 11 năm 2019

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 27/11:
Open:  23.145 - 23.245
Low:  23.145 - 23.245
High:  23.150 - 23.250

Ngày 28/11:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.158
Sàn - Trần         : 22.463 - 23.853
CNY Fixing : 7.0271

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 78 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 27/11: 
*OMO:   3.953/7.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (4,00%/năm)

*Bill:         0/5.000  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
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*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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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.


