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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ổn định quanh mức 23.167 - 23.173 

trong ngày cuối tuần vừa qua. Thị trường chỉ ghi nhận một phiên duy nhất các ngân 
hàng bán ngoại tệ về NHNN trong tuần và theo quan sát trạng thái ngoại tệ của toàn 
hệ thống hiện đã về mức cân bằng. Dự báo tỷ giá tiếp tục ổn định quanh vùng giá 
23.175 trong tuần này trong khi chờ thêm các tín hiệu mới từ đàm phán thương mại và 
động thái của FED.    
   * Thế giới: Dữ liệu việc làm tháng 11 của Mỹ đã giúp đồng bạc xanh hồi phục hơn 

0.3% trong ngày thứ Sáu sau 5 phiên điều chỉnh giảm liên tục trước đó. Thị trường lao 
động đã ghi nhận thêm 266 ngàn việc làm được tạo mới trong tháng vừa qua đưa tỷ 
lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm trở lại đây là 3,5%. Thu nhập 
bình quân theo giờ hiện đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo cũng cho 
thấy chu kỳ mở rộng của thị trường lao động tại Mỹ đã kéo dài sang tháng thứ 110 liên 
tiếp và đây cũng là mức kỷ lục từ trước đến nay. Tín hiệu lạc quan này giúp hồi phục 
trở lại những kỳ vọng của thị trường khi một loạt các dữ liệu kinh tế khá yếu từ lĩnh 
vực sản xuất đến dịch vụ được công bố trước đó bên cạnh tâm lý bi quan về một thỏa 
thuận thương mại có thể đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc trước thời điểm ngày 15/12 
sắp tới. Báo cáo việc làm tháng 11 được công bố vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa 
là phiên họp tháng cuối cùng của FED trong năm 2019 diễn ra. Điều này đã khiến thị 
trường nhìn nhận dường như chắc chắn cơ quan quyền lực này sẽ quyết định không 
điều chỉnh lãi suất của nền kinh tế Mỹ sau khi đã có 3 lần cắt giảm lãi suất trước đó. 
Điều mà thị trường chờ đợi lúc này là FED sẽ theo dõi thị trường trong bao lâu cho một 
đợt điều chỉnh lãi suất tiếp theo nhưng nhiều khả năng thời điểm này sẽ chỉ diễn ra 
vào giai đoạn cuối năm sau.
     Thị trường tuần này sẽ chứng kiến nhiều sự kiện và dữ liệu kinh tế quan trọng 

được công bố. Đầu tiên có thể kể đến cuộc Tổng tuyển cử tại Anh vào ngày 12/12 sắp 
tới để quyết định tương lai chính trị của nước Anh cũng như quá trình thực hiện Brexit. 
Trong khi đó, thời hạn vòng đánh thuế tiếp theo của Mỹ đối với hàng tiêu dùng nhập 
khẩu từ Trung Quốc theo kế hoạch sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12 và nếu được thực thi 
sẽ đưa căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này leo thang lên 
những nấc cao mới. Thị trường vẫn đang hy vọng rằng những nổ lực đàm phán đến từ 
hai nước sẽ giúp đạt được một thỏa thuận thương mại trước thời điểm quan trọng này. 
Các sự kiện kinh tế quan trọng tiếp theo có thể kể đến là cuộc họp tháng 12 của FED 
và ECB cũng như báo cáo về lạm phát và doanh số bán lẻ của 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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Hai, ngày 09 tháng 12 năm 2019

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 06/12:
Open:  23.120 - 23.220
Low:  23.120 - 23.220
High:  23.125 - 23.225

Ngày 09/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.120 - 23.220
TG Trung tâm : 23.167
Sàn - Trần         : 22.472 - 23.862
CNY Fixing : 7.0405

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 22 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào cuối tuần

                        Ngày 06/12: 
*OMO:    3.668/5.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 2 tuần (4,00%/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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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open
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   High

   Low

 Gap

 1,476
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   1,479

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN
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Bản tin
thị trường

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.


