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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: NHNN đã có hai phiên mua vào ngoại tệ trong tuần vừa qua với 

tổng khối lượng khoảng hơn 260 triệu USD đánh dấu một tuần tỷ giá liên ngân hàng 
thiết lập khoảng cách 10 điểm bên dưới mức 23.200. Việc lãi suất tiền đồng tăng cao 
ở các kỳ hạn ngắn có thể giải thích cho đợt điều chỉnh này của tỷ giá trong khi trạng 
thái ngoại tệ của toàn hệ thống đang giảm khá nhanh, theo ước tính của chúng tôi chỉ 
còn chưa đầy 350 triệu USD. Dự báo tỷ giá vẫn còn chịu nhiều sức ép điều chỉnh giảm 
trong tuần này cho đến khi trạng thái của toàn hệ thống trở về mức cân bằng trở lại.
   * Thế giới: Báo cáo PMI trái chiều giữa Mỹ và châu Âu trong ngày giao dịch cuối 

tuần vừa qua đã tạo ra sức bật cộng hưởng cho chỉ số USD Index quay trở lại trên mức 
98 điểm. Hoạt động kinh doanh tại châu Âu dường như không có dấu hiệu cải thiện 
với việc ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng thấp hơn mức kỳ vọng trong khi hoạt động 
sản xuất cũng dậm chân tại chỗ. Điều này khiến đồng tiền chung giảm 0.28% so với 
đồng bạc xanh trong phiên giao dịch. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình, Chủ tịch 
ECB Christine Lagarde đã cho biết căng thẳng thương mại và bất ổn chính trị đã tạo 
ra những rạn nứt trong cấu trúc kinh tế toàn cầu khiến cho việc tăng trưởng với tốc độ 
mạnh mẽ không còn là điều chắc chắn tuyệt đối nữa. Điều này có thể thấy thông qua 
sự sụt giảm hơn một nửa trong tốc độ tăng trưởng của thương mại toàn cầu. 
   Trong khi đó, hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Mỹ dường như đang khởi sắc 

trở lại trong tháng 11, tương phản với bức tranh đầy màu tối của nhóm các nền kinh 
tế lớn trên thế giới. Chỉ số quản lý mua hàng tổng hợp của Mỹ, một thước đo sức khỏe 
của các doanh nghiệp, đã công bố mức cao nhất trong bốn tháng là 51,9 vào tháng 
11, tăng từ mức 50,9 vào tháng 10. Các chuyên gia hiện đang lo ngại về việc không 
có nhiều sự lạc quan của các chủ doanh nghiệp dành cho triển vọng của nền kinh tế, 
phản ánh sự không chắc chắn trong thương mại đang tăng cao làm trì hoãn hoạt động 
đầu tư, đặc biệt là giữa các nhà sản xuất. Trong khi đó, các lĩnh vực hàng đầu như ô tô 
và linh kiện điện tử đang phải đối mặt với những thách thức cụ thể, như đe dọa thuế 
quan và tiêu chuẩn khí thải chặt chẽ hơn. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD 
dự báo nền kinh tế EU sẽ chỉ tăng trưởng 1,2% trong năm nay trong khi nền kinh tế 
Nhật Bản sẽ mở rộng thêm 1%. Con số này đối với nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ vào khoảng 
2,3% và có thể chậm hơn một chút trong năm 2020. Chỉ số USD Index chỉ tăng 0.24% 
trong tuần vừa qua do đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có nhiều 
tiến triển khiến thị trường dè dặt trong việc gia tăng nắm giữ đồng USD trước dịp lễ Tạ 
ơn vào ngày thứ Năm tuần này. 
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 22/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 25/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.154
Sàn - Trần         : 22.459 - 23.849
CNY Fixing : 7.0397

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 91 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào cuối tuần

                        Ngày 22/11: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:         0/5.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25 %/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG



NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Market Research
Email: hoangnk@acb.com.vn
Tel      : 0934 20 40 60

FINANCIAL MARKETS DIVISION
2nd Floor, 2/20 Cao Thang Street, District 3, HCMC

ACB shall not in any ways be liable for any profit/lost incurred by referring or using information from this report.

                                                                                                            INTERBANK RATE

Monday, 25 Nov,  2019

Market
Update

VND Rate LIBORTenor

ON

2W
1M

2M
3M

 4.00 %

  4.00 %

  4.20 %

  4.20 %

 4.20 %

1.53 %

-

1.70 %
 1.84 %

1.92 %

                                                                                                                   BOND YIELD

Vietnam Government Bond US Government BondTenor

   2Y
   5Y

10Y
 30Y

2.20 %
2.40 %

  3.67 %
   4.65 %

1.624 %
1.626 %
1.774 %
2.222 %

     * The above data are historical trading data
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