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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Mở cửa đầu ngày hôm qua, thị trường giao dịch ở mức 23.226 - 

23.234. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng mở rộng nhờ được hỗ trợ bởi sự suy yếu của 
tỷ giá USD/CNY. Hiện tỷ giá liên ngân hàng đang giao dịch sáng nay ở mức 23.245 

- 23.252 cùng với đó là việc NHNN tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm thêm 5 
đồng lên mức 23.239. Dự báo tỷ giá tăng nhẹ vào đầu giờ sáng nay trước khi ổn định 
trở lại trong phiên giao dịch buổi chiều. Bên cạnh đó, số liệu từ Tổng cục Hải quan 
cung cấp cho thấy cán cân thương mại cả nước thâm hụt nhẹ khoảng 25 triệu USD 
trong nửa đầu tháng 2 vừa qua đưa mức lũy kế thâm hụt thương mại từ đầu năm đến 
nay lên mức 412 triệu USD. Trong khi xuất khẩu vẫn giữ được nhịp tăng trưởng với mức 
tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái thì nhập khẩu lại giảm 1.3% do ảnh hưởng từ việc 
giao thương với Trung Quốc trong thời điểm dịch bệnh viêm phổi bùng phát.
   * Thế giới: Trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus Corona gây ra đang có dấu hiệu 

lây lan nhanh tại Nhật Bản và Hàn Quốc thì giờ đây vai trò tài sản an toàn của thị 
trường đang đặt nặng lên đồng USD và Vàng. Chỉ số USD Index vào tối qua mặc dù 
chưa thể chinh phục được ngưỡng 100 điểm trong 3 năm trở lại đây nhưng vẫn ghi 
nhận phiên tăng điểm hơn 0.3% và cũng là ngày tăng điểm thứ ba liên tiếp. Trong 
khi đó, giá Vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 7 năm khi lo ngại những tác 
động tiêu cực của tình hình dịch bệnh đến kinh tế khu vực châu Á sẽ sớm lan rộng. 
Mức giá giao dịch cao nhất vào tối qua ghi nhận được là 1618 USD/ounce và nhiều khả 
năng giá Vàng sẽ sớm thử thách vùng giá 1700 USD/ounce vào cuối tháng này. Virus 
Corona là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của giá vàng thế giới vào lúc này tuy nhiên một lý 
do đằng sau đó còn phải tính đến là việc nhiều NHTƯ đã và sẽ nới lỏng chính sách 
tiền tệ mạnh tay hơn trong năm nay để hỗ trợ nền kinh tế suy yếu một khi dịch bệnh 
đi qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa phát đi cảnh báo dịch bệnh đã làm gián đoạn 
tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc (có thể chỉ đạt mức 3.5% trong quý I năm nay) và 
sự lây lan sang các nước khác có thể làm hỏng đà phục hồi dự kiến   "rất mong manh" 
của kinh tế toàn cầu trong năm 2020. Khi nền kinh tế Trung Quốc và châu Á có vấn 
đề thì châu Âu và ngay cả Mỹ chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo các chuyên gia, 
cho đến khi nào virus Corona vẫn là chủ đề chính trên các phương tiện báo chí thì giá 
Vàng sẽ vẫn còn tiếp tục được hỗ trợ. 

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 Sáu, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 20/02:
Open:  23.180 - 23.290
Low:  23.180 - 23.290
High:  23.180 - 23.290

Ngày 21/02:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.190 - 23.300
TG Trung tâm : 23.239
Sàn - Trần         : 22.542 - 23.936
CNY Fixing : 7.0210

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 184 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 20/02: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:         5.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

   Số dư: 106.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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   Đồng EUR đang chịu sức ép 
rất lớn từ đà tăng chưa có dấu 
hiệu dừng lại của đồng USD. 
Phiên giao dịch tối qua, tỷ giá 
EUR/USD tiếp tục giảm thêm 
0.2% đánh mất đi hầu hết 
thành quả của phiên hồi phục 
trước đó. Mọi sự chú ý của thị 
trường trong ngày hôm nay đối 
với đồng EUR sẽ dành cho báo 

cáo PMI của lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tại khu vực châu Âu sẽ được công bố vào 
cuối giờ chiều. Ngoại trừ Đức, các quốc gia còn lại được dự báo sẽ đón nhận kết 
quả lạc quan trong dữ liệu công bố đợt này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, xu hướng 
của đồng EUR dường như đang phụ thuộc nhiều vào tình hình sức khỏe của nền 
kinh tế Đức.

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 EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Sáu, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 20/02:
Open:  1.0804 - 1.0808
Low:  1.0775 - 1.0778
High:  1.0820 - 1.0823

Ngày 21/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 1.0770 - 1.0820

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.0750 -1.0930

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 20/02:
Open:  111.36 - 111.38
Low:  111.10 - 111.12
High:  112.21 - 112.24

Ngày 21/02:
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 111.50 - 112.30

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 111.50 -112.30

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Tiếp tục mất thêm 0.7% giá trị 
so với đồng USD trong phiên tối 
qua, tỷ giá USD/JPY đã có ngày 
tăng mạnh thứ hai liên tiếp do 
lo ngại kinh tế Nhật Bản vốn 
trong thể trạng yếu sẽ phải 
đương đầu với dịch bệnh viêm 
phổi đang diễn biến khá phức 
tạp. Nền kinh tế Nhật Bản suy 

giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần 6 năm vào quý IV vừa qua do việc tăng thuế 
doanh thu ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Du lịch 
và hoạt động sản xuất sẽ là đối tượng chịu nhiều thiệt hại nhất nếu dịch viêm phổi 
không sớm được khống chế tại nước này mà nguy cơ hiện hữu nhất là Thế vận hội 
Olympic Tokyo vào mùa hè năm nay nếu bị hoãn sẽ gây thiệt hại rất lớn cho nền 
kinh tế. Việc tăng thuế doanh thu vào tháng 10 năm ngoái - cũng như thời tiết ấm 
áp bất thường làm tổn hại đến doanh số bán hàng của các mặt hàng mùa đông - 
ảnh hưởng đến tiêu dùng tư nhân (giảm 2,9% so với dự kiến), đánh dấu mức giảm 
đầu tiên trong 5 quý.
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Market
Update
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,610
 1,622

   1,623

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Sáu, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

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.


