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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giảm nhẹ trong ngày hôm qua và đóng cửa ở 

mức 23.226 - 23.233. Mặc dù vậy báo cáo về số ca lây nhiễm mới và số người tử vong 
do dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc tăng mạnh trong ngày hôm qua có thể phần 
nào tác động đến tâm lý giao dịch của thị trường khiến tỷ giá tăng nhẹ trở lại trong 
ngày hôm nay. Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại 
cả nước thâm hụt khoảng 280 triệu USD trong tháng 1 khi quy mô cả hai chiều xuất 
nhập khẩu đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch nhiều nhóm hàng 
xuất khẩu thuộc lĩnh vực nông nghiệp bị giảm sâu tới hàng chục phần trăm so với cùng 
kỳ năm ngoái như thủy sản giảm 33,2%; rau quả giảm 20,6%; hạt điều giảm 35,4%; cà 
phê giảm 29,9% do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ Tết Âm lịch và dịch bênh viêm phổi tại 
Trung Quốc khiến giao thương tại các cửa khẩu bị sút giảm. 

   Mặc dù vậy, hiệu ứng tích cực từ việc Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam 
- EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) đã được Nghị viện châu Âu thông 
qua vào tối qua, được đánh giá sẽ mở ra triển vọng tươi sáng cho tăng trưởng kinh tế 
và xuất khẩu của Việt Nam. Nếu được Quốc hội thông qua trong kỳ họp dự kiến vào 
tháng 5 thì nhiều khả năng Hiệp định sẽ được thực thi vào tháng 7 sắp tới. Thông qua 
EVFTA sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường 
và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng dệt may, da giày, hàng điện tử, thủy 
sản, đồ gỗ... cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Hiện 
nay, EU là một trong số thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất 
khẩu sang thị trường này năm 2019 đạt 41,48 tỷ USD và nhập khẩu đạt 14,91 tỷ USD. 
Ngay sau khi EVFTA được thực thi trong năm đầu tiên, EU sẽ giảm 85% dòng thuế với 
hàng hóa Việt Nam. Sau đó 7 năm, 99% dòng thuế cũng được miễn giảm, đây là cơ 
hội rất quan trọng để hàng hóa Việt Nam có thể tiếp cận thị trường có giá trị 18.000 
tỷ USD (vào thời điểm hiện tại). Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi khiến hoạt động 
xuất nhập khẩu với Trung Quốc bị ngưng trệ trong thời gia vừa qua thì việc thông qua 
Hiệp định thương mại với EU giúp hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đa dạng hóa thị 
trường, giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Theo ước tính, kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trung bình 11,12% - 15,27% (năm 2024 - 2028) và 
17,98% - 21,95% (2029 - 2033), giúp tăng thêm 146.000 việc làm/năm, tập trung vào 
các ngành dệt may, da giày.

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 Năm, ngày 13 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 12/02:
Open:  23.185 - 23.295
Low:  23.170 - 23.280
High:  23.185 - 23.295

Ngày 13/02:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.190 - 23.300
TG Trung tâm : 23.206
Sàn - Trần         : 22.510 - 23.902
CNY Fixing : 6.9785

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 67 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng  

0.3% vào tối qua

                        Ngày 12/02: 
*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: 76.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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