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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch trong biên độ khá hẹp 23.172 - 23.176 

trong cả ngày hôm qua khi các nguồn ngoại tệ về thị trường khá dồi dào. Theo quan sát, 
thời điểm cách đây khoảng một tuần trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống ở mức âm khá 
lớn thì hiện tại đã gần như trở về mức cân bằng. Trong ngày hôm qua, các Ngân hàng đã 
bán về NHNN khoảng 93 triệu USD, đưa mức lũy kế ngoại tệ mua vào từ đầu năm 2020 đạt 
khoảng hơn 500 triệu USD. 
   * Thế giới: Áp lực lạm phát tăng cao tiếp tục là bài toán khó cho các nhà điều hành tại 

Trung Quốc trong những ngày đầu năm mới. Dẫn đầu bởi giá thịt lợn, giá cả tiêu dùng trong 
tháng 12 tại nước này đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2011, làm phức tạp thêm các 
nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế đang trên đà hạ nhiệt. Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc đã 
tăng 4.5% trong tháng 12 vừa qua so với cùng kỳ năm trước trong khi tăng trưởng của nền 
kinh tế giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 thế kỷ. Các ước tính sơ bộ đã cho thấy nền 
kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ tăng trưởng khoảng 6.2% trong năm 2019. Áp lực lên lạm 
phát và tăng trưởng có thể tiếp tục gia tăng trong năm nay khi bên cạnh nguy cơ giá thịt lợn 
sẽ chưa thể hạ nhiệt thì giờ đây rủi ro từ giá năng lượng tăng trở lại bởi nguy cơ căng thẳng 
tại khu vực Trung Đông ngày một rõ ràng hơn. Nếu giá dầu tăng thêm 10% có thể khiến lạm 
phát tiêu dùng tại Trung Quốc tăng thêm 0.2% - 0.3%. Trung Quốc đã cắt giảm hơn một 
nửa đàn lợn của mình trong năm vừa qua dưới tác động từ dịch tả lợn châu Phi đang hoành 
hành và chưa thể sớm tái đàn trở lại khiến giá thịt lợn tăng gần 100% trong năm vừa qua. 
Chính phủ Trung Quốc hy vọng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích người 
dân chuyển từ thịt lợn sang các loại thực phẩm thay thế khác cũng như đẩy mạnh nhập 
khẩu thịt lợn từ Brazil, Úc, EU... có thể giúp tình hình ổn định hơn trong năm nay. 
  Cơn sốt thịt lợn của Trung Quốc đã định vị lại chuỗi cung ứng thịt trên toàn cầu khiến 

nguồn cung tại chính các quốc gia có thế mạnh xuất khẩu mặt hàng này sụt giảm, hệ quả 
là giá tăng và gây áp lực nhất định lên lạm phát. Nhập khẩu thịt Trung Quốc đã tăng 63% 
trong 11 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 16,3 tỷ USD. Không chỉ 
thịt lợn, giá thịt bò hay thịt gia cầm cũng đang có dấu hiệu gia tăng trên phạm vi toàn cầu. 
Tại Brazil, nhu cầu xuất khẩu đã dẫn đến giá thịt cao hơn, với giá thịt bò, thịt lợn và thịt gà 
đã tăng 17,7% trong nửa đầu tháng 12, góp phần đẩy lạm phát lên cao hơn mức dự kiến là 
3,9%. Ở Anh, giá thịt lợn đã tăng 12% trong khi nếu tính chung cho cả khu vực châu Âu, giá 
đã tăng gần 40% kể từ đầu năm 2019.

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 10 tháng 01 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 09/01:
Open:  23.125 - 23.225
Low:  23.125 - 23.225
High:  23.125 - 23.225

Ngày 10/01:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.125 - 23.225
TG Trung tâm : 23.166
Sàn - Trần         : 22.471 - 23.861
CNY Fixing : 6.9351

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 7 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 146 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 09/01: 
*OMO:    0/3.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 28 ngày (4,0%/năm)

*Bill:         0/0  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN
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