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 Tâm lý thị trường:  
    * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng ổn định trở lại trong ngày thứ Sáu và đóng cửa 

tuần ở mức 23.236 - 23.244. Tâm lý giao dịch đang dần ổn định khi thị trường kỳ vọng 
về tình hình dịch bệnh viêm phổi đang được kiểm soát ngày một tốt hơn. Bên cạnh 
đó, thông tin về hoạt động bán vốn cổ phần của một ngân hàng TMCP trong nước cho 
đối tác nước ngoài với giá trị khoảng 140 triệu USD đang được xúc tiến giúp gia tăng 
thêm kỳ vọng vào nguồn cung ngoại tệ của toàn thị trường. Dự báo tỷ giá giảm nhẹ và 
giao dịch quanh mức 23.225 - 23.335 trong ngày đầu tuần khi thị trường Mỹ nghỉ lễ.
   * Thế giới: Đồng bạc xanh điều chỉnh giảm nhẹ trong ngày cuối tuần sau khi đã 

chứng kiến chuỗi tăng điểm gần 1.7% chỉ trong hai tuần vừa qua với vai trò là tài sản 
an toàn trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi nghiêm trọng xảy ra tại Trung Quốc và 
nhiều nơi trên thế giới. Báo cáo kinh tế đáng chú ý nhất trong ngày thứ Sáu đã cho thấy 
chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 1 tăng nhẹ sau mùa mua sắm cuối năm không 
như kỳ vọng trong khi sản xuất công nghiệp tiếp tục yếu đi. Thời tiết tháng 1 ấm áp 
hơn mọi năm giúp thúc đẩy doanh số bán hàng đối với ngành ô tô và vật tư xây dựng 
nhưng lại làm chậm hơn nhu cầu mua sắm đối với mặt hàng áo quần và sản xuất công 
nghiệp. Điều này cho thấy các yếu tố khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại trong 
năm 2019 vừa qua vẫn tiếp tục chi phối trong thời gian đầu năm mới. Đầu tư kinh 
doanh đã giảm 3 trên 4 quý trong năm 2019 do bị hạn chế bởi tăng trưởng toàn cầu 
yếu, căng thẳng thương mại và bây giờ là sự bùng phát virus Corona tại Trung Quốc 
đe dọa làm suy yếu chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc dừng sản xuất dòng máy bay 737 
MAX của hãng Boeing, bắt đầu vào tháng 1, đã dẫn đến việc giảm 7,4% công suất của 
ngành sản xuất hàng không vũ trụ. Các nhà kinh tế lo ngại những rắc rối của Boeing 
sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên của Hoa Kỳ, cùng với những 
tác động tiêu cực từ virus Corona. Chi tiêu tiêu dùng là động lực chính của nền kinh tế 
Mỹ, chiếm hơn hai phần ba sản lượng kinh tế. Chỉ báo này đã tăng ở mức 1,8% trong 
quý IV năm 2019, giảm từ mức 3,2% trong quý III và báo cáo ngày thứ Sáu đưa ra một 
vài dấu hiệu cho thấy tốc độ của các khoản chi tiêu gia đình tăng lên trong tháng đầu 
năm 2020. Nhìn chung, các yếu tố thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vẫn khá 
tích cực. Thất nghiệp ở mức thấp 3,6% trong tháng 1 và thu nhập trung bình mỗi giờ 
đạt mức tăng 3,1% so với năm trước, cho thấy các hộ gia đình có nguồn tài chính dồi 
dào hơn để chi tiêu.

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 Hai, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 14/02:
Open:  23.190 - 23.300
Low:  23.190 - 23.300
High:  23.200 - 23.310

Ngày 17/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.190 - 23.300
TG Trung tâm : 23.218
Sàn - Trần         : 22.521 - 23.915
CNY Fixing : 6.9795

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 48 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối cuối tuần

                        Ngày 14/02: 
*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: 86.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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   Mặc dù đã ghi nhận phiên 
hồi phục so với đồng USD 
trong ngày thứ Sáu cuối tuần 
tuy nhiên tuần vừa qua là tuần 
giao dịch khá yếu của đồng 
EUR khi có thời điểm đã giảm 
xuống mức thấp nhất trong 2,5 
năm so với USD do những lo 
ngại về tác động tiêu cực của 
dịch bệnh viêm phổi cấp đối 

với nền kinh tế châu Âu. Ngày càng có nhiều báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất 
tại các nhà máy châu Âu buộc phải tạm ngừng do thiếu các linh kiện từ Trung Quốc 
mà hãng sản xuất xe hơi Fiat Chrysler là một ví dụ. Dữ liệu kinh tế cũng cho thấy 
nền kinh tế châu Âu tăng trưởng với tốc độ yếu hơn trong quý IV vừa qua (tăng 0.1%) 
trong khi tính chung cho cả năm 2019 chỉ đạt mức 0.9%, thấp hơn so với mức kỳ 
vọng. Nền kinh tế Đức bị đình trệ trong quý IV do tiêu dùng tư nhân và chi tiêu nhà 
nước yếu hơn, làm gia tăng nỗi lo về suy thoái kinh tế trong khi nội bộ Đảng lãnh 
đạo tại nền kinh tế lớn nhất khu vực này đang trong giai đoạn tìm kiếm nhà lãnh 
đạo mới thay thế Thủ tướng Angela Merkel.

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Hai, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 14/02:
Open:  1.0842 - 1.0843
Low:  1.0827 - 1.0828
High:  1.0861 - 1.0863

Ngày 17/02:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.0820 - 1.0880

Ngày T+7
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.0750 -1.0930

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 14/02:
Open:  109.80 - 109.83
Low:  109.68 - 109.71
High:  109.90 - 109.92

Ngày 17/02:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 109.65 - 110.20

Ngày T+7
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Vùng giá : 109.15 -110.30

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Tỷ giá USD/JPY đã giảm 
xuống  mức 109.80 sau khi dữ 
liệu kinh tế quý IV của nước 
này được công bố với mức 
giảm 1.6% sau khi đã ghi nhận 
4 quý tăng trưởng liên tục trước 
đó. Như vậy bất chấp những 
nỗ lực của NHTƯ Nhật Bản 
nhằm hướng đến một đồng JPY 

yếu hơn để hỗ trợ xuất khẩu, chính vai trò tài sản an toàn của thị trường tài chính thế 
giới trong bối cảnh diễn ra Brexit và dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc là yếu tố 
khiến cặp tiền tệ USD/JPY liên tục suy yếu thời gian vừa qua. Đây cũng sẽ là nhân 
tố tiếp tục chi phối xu hướng của đồng JPY trong thời gian tới. 
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Market
Update

VND Rate LIBORTenor
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                                                                                                                   BOND YIELD

Vietnam Government Bond US Government BondTenor
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   5Y
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1.95 %
2.05 %

  2.91 %
   3.75 %

1.428 %
1.416 %
1.585 %
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,577
 1,582

   1,584

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael

43,95 - 44,25
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Hai, ngày 17 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.


