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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Đóng cửa cuối ngày hôm qua ở mức 23.170 - 23.175, tỷ giá liên ngân 

hàng tiếp tục ghi nhận thêm một ngày giao dịch khá ổn định. Trong khi đó, các ngân 
hàng cũng đã bán về NHNN thêm khoảng 100 triệu USD. Thông tin đáng chú ý nhất 
trong ngày là báo cáo về cán cân thương mại của Tổng cục Hải quan giai đoạn nửa 
đầu tháng 12 cho thấy mức thâm hụt khoảng gần 300 triệu USD đưa lũy kế thặng dư 
thương mại cả nước tính đến thời điểm hiện tại giảm nhẹ về mức +10.6 tỷ USD. Dự 
báo tỷ giá giao dịch chủ yếu quanh mức 23.175 trong ngày cuối tuần này.
   * Thế giới: Đồng bạc xanh ít biến động trong ngày giao dịch hôm qua khi thị trường 

thiếu vắng các dữ liệu kinh tế hỗ trợ và kết quả luận tội Tổng thống tại Hạ viện Mỹ 
không gây nhiều tác động tiêu cực đối với thị trường. Sự kiện đáng chú ý nhất trong 
ngày là việc Hạ viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận thương mại mới của khu vực Bắc 
Mỹ USMCA để thay thế cho thỏa thuận NAFTA trước đây với sự ủng hộ mạnh mẽ của 
cả hai Đảng. Điều này đánh dấu một chiến thắng lập pháp quan trọng cho chính ông 
Trump chỉ một ngày sau khi bị Hạ viện vốn do Đảng Dân chủ kiểm soát thông qua 
quyết định luận tội với cáo buộc lạm quyền và cản trở Quốc hội. Sự đồng thuận ở mức 
cao 385 ủng hộ so với 41 phiếu phủ quyết đánh dấu sự khác biệt lớn so với các lần bỏ 
phiếu liên quan đến chủ đề thương mại quốc tế trong 3 thập kỷ trở lại đây như việc 
bỏ phiếu về Thỏa thuận NAFTA ban đầu (1993), bình thường hóa thương mại và chấp 
nhận cho Trung Quốc gia nhập WTO (2000). Thỏa thuận mới này có thể được Mỹ vận 
dụng xem như là tiêu chuẩn của các Hiệp định thương mại thế hệ mới trong tương lai. 
Chính quyền Tổng thống Trump đã kỳ vọng nó sẽ khắc phục những thiếu sót của hiệp 
định NAFTA trước đây vốn đã lạc hậu so với những điều kiện mới trên thị trường. Nó 
bổ sung một chương quy định về kỹ thuật số để cho phép dữ liệu lưu chuyển tự do 
hơn trên ba quốc gia, hỗ trợ cho các nhóm công ty công nghệ của Mỹ; cung cấp khả 
năng tiếp cận thị trường lớn hơn cho các công ty dịch vụ tài chính Mỹ và giảm các 
rào cản thương mại trong nông nghiệp. Mặt khác Hiệp định cũng đòi hỏi những yêu 
cầu cao hơn về quyền của người lao động và yêu cầu xuất xứ của hàng hóa, phần nào 
giảm bớt sức cạnh tranh đối với các nhà xuất khẩu của Canada và Mexico. Dự kiến 
Thượng viện Mỹ sẽ nhanh chóng thông qua Hiệp định này để trình Tổng thống ký kết 
chính thức vào tháng 1/2020.
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                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 19/12:
Open:  23.125 - 23.225
Low:  23.120 - 23.220
High:  23.125 - 23.225

Ngày 20/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.120 - 23.220
TG Trung tâm : 23.160
Sàn - Trần         : 22.465 - 23.855
CNY Fixing : 7.0020

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 5 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 19/12: 
*OMO:    0/3.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (4,0%/năm)

*Bill:         0/0  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN 
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