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 Tâm lý thị trường:  
    * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng không có nhiều biến động lớn trong ngày hôm qua 

khi chủ yếu duy trì quanh vùng giá 23.200 - 23.205. Đồng thời, trong ngày không ghi nhận 
động thái bán ngoại tệ cho NHNN từ các ngân hàng. Từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã 
mua vào khoảng hơn 14 tỷ USD từ hệ thống ngân hàng, đưa dự trữ ngoại hối cả nước đạt mức 
73 tỷ USD (tương đương với gần 14 tuần nhập khẩu). Mặc dù con số này đã vượt mức yêu cầu 
khuyến nghị là 3 tháng nhập khẩu nhưng nhìn chung vẫn còn thấp hơn so với mặt bằng của 
nhiều quốc gia ở Đông Nam Á là từ 5-6 tháng nhập khẩu. Nhiều khả năng NHNN sẽ tiếp tục 
mở rộng hoạt động mua ngoại hối khi điều kiện thích hợp trong 3 tháng còn lại của năm nay. 
Con số sẽ chưa dừng lại ở mức 14 tỷ khi nguồn vốn FDI vào Việt Nam vẫn đang tăng trưởng 
khá tốt cộng thêm nguồn kiều hối sẽ đổ mạnh vào trong nước thời điểm cuối năm.
 Theo báo cáo vừa công bố từ Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong 10 tháng 

đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu 
tư nước ngoài là 29,11 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tốc độ tăng giải 
ngân vốn FDI cao hơn đăng ký cấp mới. Cụ thể, lượng vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 
16,21 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018. Số liệu cũng ghi nhận lượng góp vốn, mua 
cổ phần tăng rất mạnh trong 10 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, trên cả nước có 7.509 lượt góp 
vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 10,81 tỷ USD, tăng 70,5% 
so với cùng kỳ 2018 và chiếm 37,1% tổng vốn đăng ký. Thủ tục đơn giản, thuận tiện chính là 
điều kiện thuận lợi khiến ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn đầu tư vào Việt 
Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần. Đặc biệt đáng chú ý là lượng vốn đầu tư từ Trung 
Quốc, Hồng Kông có xu hướng tăng nhanh so với cùng kỳ do tác động của chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung. Vốn FDI từ Trung Quốc đã tăng 2 lần (đạt 3,2 tỷ USD), từ Hồng Kông tăng 3,94 
lần (6,447 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.
 Bức tranh thu hút FDI tại Việt Nam dường như tương phản với tình hình chung đang diễn 

ra trên phạm vi toàn cầu. Nguồn vốn FDI trên thế giới đang trên đà suy giảm mạnh khi căng 
thẳng thương mại giữa Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đè nặng lên nền kinh tế thế giới. Trong nửa 
đầu năm 2019, nguồn vốn FDI toàn cầu đã giảm 1/5 chỉ còn 572 tỷ USD trong đó tốc độ giảm 
mạnh nhất đạt mức -42% trong quý II vừa qua. FDI vào Mỹ giảm 1/4 (còn 151 tỷ USD), vào 
EU giảm 62% ( còn 107 tỷ USD), vào Trung Quốc tăng 5% (lên 82 tỷ USD) trong nửa đầu năm 
2019. Căng thẳng thương mại và các chính sách kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ Mỹ cũng 
đã khiến vốn FDI từ Trung Quốc vào nước này giảm chỉ còn 1,2 tỷ USD trong khi thuế nhập 
khẩu trung bình mà Mỹ áp lên hàng hóa từ Trung Quốc đã tăng lên mức 21% trong tháng 9 
so với mức 3% vào đầu năm 2018.
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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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 28/10:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 29/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.149
Sàn - Trần         : 22.455 - 23.843
CNY Fixing : 7.0617

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 145 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 28/10: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill: 12.000/12.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25 %/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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