
NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

 Tâm lý thị trường:  
    * Trong nước: Thị trường ghi nhận một số nguồn ngoại tệ về thị trường trong ngày hôm 

qua với quy mô khoảng gần 200 triệu USD nhưng nhìn chung mặt bằng tỷ giá vẫn không có 
nhiều biến động lớn khi duy trì chủ yếu quanh mức 23.200 - 23.205. Hiện trạng thái ngoại tệ 
của toàn hệ thống đã giảm nhẹ trở lại chỉ còn khoảng +1,1 tỷ USD theo quan sát của chúng 
tôi. Dự báo mức 23.200 tiếp tục là vùng giá giao dịch chính của thị trường trong tuần này.
   * Thế giới: Đồng bạc xanh suy yếu trở lại vào tối qua khi FED bắt đầu cuộc họp tháng 10 

của mình giữa những hoài nghi của thị trường vào việc liệu cơ quan này có quyết định có 
thêm một lần cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm nay trong bối cảnh các dấu hiệu suy giảm 
kinh tế vẫn chưa rõ rệt và những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang tạm 
thời lắng dịu lại. Một vấn đề đau đầu khác nữa của FED là làm sao để ổn định tâm lý của thị 
trường trước khả năng cơ quan này sẽ tạm dừng quá trình cắt giảm lãi suất nhằm có thêm 
thời gian đánh giá lại hiệu quả của các đợt cắt giảm lãi suất đã thực hiện trong năm nay mà 

không làm thị trường hiểu nhầm rằng quá 
trình cắt giảm lãi suất đã chấm dứt. Khả 
năng khá cao là FED sẽ miễn cưỡng cắt 
giảm thêm lãi suất vào tối nay khi thị trường 
đang kỳ vọng rất lớn vào khả năng này, nếu 
không, sẽ gây ra các phản ứng tiêu cực dữ 
dội trên thị trường tài chính cũng như các 
doanh nghiệp, hộ gia đình vốn đang chịu 
nhiều ảnh hưởng từ căng thăng thương mại 

với Trung Quốc. Trong những quý gần đây, nền kinh tế Mỹ đã ghi nhận sự sụt giảm trong 
sản xuất do tốc độ tăng trưởng và đầu tư kinh doanh của toàn cầu chậm lại và có nhiều dấu 
hiệu cho thấy sự chậm lại này đang lây lan sang các lĩnh vực xương sống của nền kinh tế 
như tiêu dùng và dịch vụ. Hai đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và 9 vừa qua của FED được 
đánh giá như một hoạt động bảo hiểm cho nền kinh tế trước các rủi ro từ môi trường bên 
ngoài, giúp hồi phục chi tiêu của hộ gia đình đối với các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như 
bất động sản, mua sắm phương tiện đi lại và trang thiết bị máy móc. Tính đến tháng trước, 
chi tiêu cho hàng hóa lâu bền và thiết bị đã tăng 14,6%, số đơn xin thế chấp mua nhà tăng 
9% và doanh số bán nhà mới xây cũng đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi suất giảm 
giúp gia tăng sức mua của các hộ gia đình cụ thể nghiên cứu cho thấy với mức giảm lãi suất 
1% tương đương với việc giảm chi phí mua nhà đi 10%.
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 29/10:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 30/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.145
Sàn - Trần         : 22.451 - 23.839
CNY Fixing : 7.0582

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 35 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0,1% vào tối qua

                        Ngày 29/10: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill: 10.000/10.000  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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