
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: Tỷ giá đang chịu sức ép điều chỉnh giảm mạnh kể từ đầu tuần đến 

nay khi thanh khoản tiền đồng trên kênh liên ngân hàng chịu ảnh hưởng từ việc Kho 
bạc Nhà nước rút bớt lượng tiền gửi trong hệ thống ngân hàng. Lãi suất VND các kỳ 
hạn ngắn đang tăng mạnh và điều này đã gây ra những tác động nhất định đến tỷ giá. 
Vào sáng nay, tỷ giá đã giảm về mức 23.189 - 23.195. Trong ngày hôm qua, có thêm 
154 triệu USD đã được các ngân hàng bán về NHNN và dự kiến xu hướng này sẽ tiếp 
tục diễn ra trong này hôm nay một phần là do các ngân hàng cũng cần lượng tiền đồng 
đối ứng để cân đối bớt áp lực từ thanh khoản tiền đồng. 
   * Thế giới: Các chỉ số chứng khoán quan trọng toàn cầu đồng loạt mất điểm trong 

ngày hôm qua khi có thông tin cho thấy một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung 
Quốc là khó lòng đạt được trong năm nay. Trong bối cảnh cả hai bên đang nỗ lực để 
sớm thúc đẩy một thỏa thuận thương mại giữa hai nước trước thời điểm vòng đánh thuế 
mới có hiệu lực vào ngày 15/12 thì những diễn biến gần đây đang làm phức tạp thêm 
tình hình. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết việc xóa bỏ các mức 
thuế quan mới đối với một thỏa thuận chưa giải quyết dứt điểm vấn đề sở hữu trí tuệ 
và chuyển giao công nghệ bắt buộc không được coi là một thỏa thuận phù hợp với phía 
Mỹ. Trong khi đó, lưỡng viện tối qua đã thông qua khá nhanh chóng Dự luật về tình 
hình tại Hong Kong với sự ủng hộ hoàn toàn từ các thành viên hai Đảng đã chuyển 
quyền quyết định đến tay Tổng thống Trump - người trước đó đã cố tránh đưa ra quan 
điểm về vấn đề này. Tổng thống Trump người vẫn đang cần đạt được một thỏa thuận 
thương mại với Trung Quốc trong thời điểm cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2 chỉ còn chưa đầy 
1 năm. Nhưng việc lựa chọn phê duyệt dự luật về Hong Kong có thể đem đến những 
phản ứng đáp trả từ Trung Quốc và khả năng đàm phán bị trì hoãn là hoàn toàn có 
thể xảy ra. Đây sẽ là một lựa chọn khó khăn của Tổng thống Trump trong tuần này. 
   Trong khi đó, biên bản cuộc họp tháng 10 của FED công bố vào tối qua phần nào 

đã giúp thị trường hình dung có ít khả năng cơ quan này sẽ cắt giảm thêm lãi suất trong 
phiên họp vào tháng 12 sắp tới. Sự bất đồng trong việc lựa chọn cắt giảm lãi suất trong 
phiên họp tháng 10 vừa qua giữa các thành viên cũng đã được khắc họa rõ nét. Điều 
duy nhất mà các thành viên đồng thuận là việc áp dụng mức lãi suất âm đối với nền 
kinh tế là không cần thiết và không phù hợp với mô hình kinh tế mà nước Mỹ đang 
áp dụng. Như vậy, trong những giai đoạn nền kinh tế đứng trước áp lực suy thoái, FED 
nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng kết hợp việc cắt giảm lãi suất và mua thêm trái 
phiếu định kỳ để hỗ trợ nền kinh tế.
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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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 20/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 21/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.148
Sàn - Trần         : 22.454 - 23.842
CNY Fixing : 7.0217

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 9 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 99 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 20/11: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:      5.000/5.000  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
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