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 Tâm lý thị trường:  
  * Trong nước: Đà tăng của tỷ giá trong nước vẫn chưa có điểm dừng khi đạt mức 

23.240 - 23.255 vào đầu giờ sáng nay chủ yếu là do tâm lý giao dịch trên thị trường 
đang chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra. Trạng thái 
ngoại tệ của toàn hệ thống đang ở mức âm khá cao một phần đến từ việc nhiều thành 
viên đã bán mạnh ngoại tệ về NHNN thời điểm trước tết, có thể xem là một phần 
lý do khiến nhiều thành viên tăng mua bù đắp trạng thái vào thời điểm sau Tết. Tuy 
nhiên tâm lý lo ngại dịch bệnh có thể kéo dài và gây nhiều xáo trộn cho nền kinh tế 
trong quý đầu năm 2020 này có thể là lý do chính cho đợt tăng lần này. Dẫn chứng 
là nguồn cung ngoại tệ có thể sụt giảm do mất đi lượng khách du lịch từ Trung Quốc, 
đặc biệt là xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc cũng bị ảnh 
hưởng khá nhiều. Trên phạm vị rộng hơn, vị thế của kinh tế Trung Quốc đã khác xa 
so với thời điểm xảy ra đại dịch SARS cách đây hơn 10 năm. Khi đó quy mô kinh tế 
Trung Quốc chỉ đứng thứ 6 thế giới thì hiện tại quy mô đã đứng thứ 2 và nếu xét về tỷ 
trọng thương mại so với toàn cầu thì đang đứng ở vị trí thứ 1. Kinh tế Trung Quốc suy 
yếu sẽ kéo giảm thương mại toàn cầu và điều này có thể kích hoạt làn sóng suy thoái 
mới trên toàn thế giới. Với độ mở của nền kinh tế rất lớn, xuất khẩu của nước ta chắc 
chắn sẽ bị ảnh hưởng nếu tình hình dịch bệnh không sớm được kiểm soát. Nhiều khả 
năng đà tăng của tỷ giá có thể tiếp duy trì trong tuần này và hướng đến mức 23.300 do 
sự suy yếu nhanh của đồng CNY và khả năng NHTƯ Trung Quốc có thể mạnh tay nới 
lỏng thêm chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn hiện tại.
Các dự báo sơ bộ đã cho thấy khả năng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chỉ đạt 

khoảng 4.9% trong quý I năm nay và đối thủ của nước này trong cuộc chiến thương 
mại là Mỹ cũng sẽ chỉ tăng trưởng khoảng 1.7% trong cùng kỳ. Mặc dù nhiều khu 
vực đang có dịch viêm phổi tại Trung Quốc sẽ chỉ quay lại làm việc vào đầu tuần sau, 
tuy nhiên khi thị trường tài chính nước này mở cửa trở lại vào sáng nay, chỉ số chứng 
khoán đã giảm mạnh 9% trong khi tỷ giá USD/CNY đã tăng vượt mức 7.0 thể hiện sự 
lo ngại đang gia tăng tại thị trường Đại lục. Giá các loại hàng hóa giao dịch cũng sụt 
giảm mạnh do lo ngại nhu cầu suy yếu từ thị trường Trung Quốc. Tính từ đầu năm, giá 
dầu thô đã giảm 10%, giá kim loại Đồng giao dịch tại London giảm 7%, giá đậu nành 
giao dịch tại Mỹ giảm 4%, giá dầu cọ của Malaysia giảm 11% và giá quặng sắt tại sàn 
giao dịch Singapore giảm 11%.

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
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 31/01:
Open:  23.140 - 23.250
Low:  23.140 - 23.250
High:  23.190 - 23.290

Ngày 03/02:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.220 - 23.320
TG Trung tâm : 23.201
Sàn - Trần         : 22.505 - 23.897
CNY Fixing : 6.9249

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 373 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối cuối tuần

                        Ngày 31/01: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 7 ngày (4,0%/năm)

*Bill:         5000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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