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 Tâm lý thị trường:  

 * Trong nước: Hai ngày kể từ khi NHNN điều chỉnh tăng mức giá mua vào niêm yết của cơ 

quan này tại mức 23.200, đà giảm của thị trường đã bị hạn chế khá nhiều khi chủ yếu giao 

dịch quanh biên độ khá hẹp là 23.195 - 23.205. Thời điểm chỉ còn một tháng nữa là đến dịp 

Tết Âm lịch, thanh khoản tiền đồng tiếp tục khá căng thẳng trên kênh liên ngân hàng khiến 

chi phí nắm giữ USD rất cao (lãi suất các kỳ hạn ngắn đã tiệm cận trở lại mức 5%/năm). Và 

đây sẽ là trở ngại chính khiến đà tăng của tỷ giá bị hạn chế khá nhiều trong khi các nguồn 

kiều hối đang về ròng trên thị trường. Theo ghi nhận của chúng tôi, trạng thái của toàn hệ 

thống trong ngày cuối năm 2018 vào khoảng dương 250 triệu USD và tất nhiên trong đó 

đã tính vào khoảng mục 1 tỷ USD mua kỳ hạn vào ngày 31/01/19 từ NHNN giai đoạn cuối 

tháng 11 vừa qua. Như vậy, nếu không tính đến nguồn USD từ các hợp đồng kỳ hạn này thì 

rõ ràng trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống vẫn đang ở mức âm khá lớn. Nhưng dù chịu 

nhiều áp lực để cân đối bớt trạng thái, tuy nhiên dựa trên các yếu tố hiện tại, đây không 

phải là một thời điểm tốt để thực hiện mua vào. Trong khi đó, việc mức giá giao dịch trên thị 

trường đang giảm khá thấp và cách xa mức giá kỳ hạn 23.462 như hiện nay, khả năng rất cao 

các thành viên đã mua trước đó sẽ sử dụng quyền không thực hiện hợp đồng kỳ hạn vào 

cuối tháng 1 này. Dự báo tỷ giá sẽ còn tiếp tục duy trì ổn định ở mức thấp 23.195 - 23.220 

trong phần lớn thời gian của tháng 1 này trước khi bật tăng trở lại sau thời điểm Tết Âm lịch.

 * Thế giới:  Số liệu công bố vào tối qua một lần nữa đã củng cố cho những lo ngại của thị 

trường trước đó về sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế toàn cầu. Nối tiếp nhiều nền 

kinh tế hàng đầu thế giới, hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 12 giảm mạnh xuống 

mức thấp nhất trong hai năm do sự suy yếu của các đơn đặt hàng mới từ EU và Trung Quốc 

kết hợp với việc thiếu hụt nhân lực có tay nghề. Mặc dù chỉ số PMI vẫn còn duy trì ở trên mức 

50 điểm nhưng với việc giảm mạnh 5.2 điểm so với tháng trước, đây  là mức điều chỉnh giảm 

mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Thuế quan và cuộc chiến thương 

mại mà Tổng thống Trump đang áp dụng đang làm mất đi sự lạc quan của các doanh nghiệp 

Mỹ với mối lo ngại lâu dài về chi phí và tìm kiếm các chuỗi cung ứng nguyên vật liệu mới cho 

sản xuất. Ngoài ra, một đồng USD mạnh, thiếu công nhân lành nghề, các biện pháp kích 

thích tài khoá đang mờ dần, tăng trưởng chậm lại từ Trung Quốc và EU là những yếu tố có 

thể lý giải thêm cho điều này. Một số chuyên gia giờ đây đã có nhiều căn cứ hơn để tin rằng 

có thể FED sẽ không thắt chặt thêm lãi suất đối với nền kinh tế Mỹ trong năm 2019 này. Chỉ 

số USD Index đã ghi nhận một phiên giảm mạnh gần 0.5% vào tối qua sau khi số liệu nêu 

trên được công bố và báo cáo doanh số bán hàng sụt giảm từ Apple xuất phát chủ yếu từ 

thị trường Trung Quốc do áp lực từ các cuộc đối đầu thương mại với Mỹ.
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 03/01:
Open:  23.170 - 23.250
Low:  23.160 - 23.240
High:  23.170 - 23.250

Ngày 04/01:
Xu hướng           : ỔN ĐỊNH
Vùng giá LNH : 23.195 - 23.220
TG Trung tâm: 22.829
Sàn - Trần         : 22.144 - 23.514
CNY Fixing : 6.8586

(Tỷ giá niêm yết) 

                     THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 45 điểm 
Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối qua

                                   Ngày 04/01: 
*OMO: 11.771/12.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (4,75%/năm)

Kỳ hạn gọi thầu: 1 tuần (4.75%/năm)
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     * The above data are historical trading data
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