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 Tâm lý thị trường:  

    * Trong nước:  Tỷ giá tăng nhẹ lên mức 23.207 - 23.211 trong ngày hôm qua nhờ lực mua 

đã tăng trở lại sau khi một lượng lớn ngoại tệ trên hệ thống đã được bán về NHNN trong 

thời điểm đầu tuần. Đồng thời việc lãi suất tiền đồng trên kênh liên ngân hàng hạ nhiệt về 

mức thấp giúp giảm thiểu chi phí nắm giữ ngoại tệ. Tuy nhiên, đà tăng khó duy trì trong hai 

ngày giao dịch còn lại của tuần này khi theo quan sát của chúng tôi đang có một số nguồn 

ngoại tệ khá lớn chuẩn bị về thị trường giúp củng cố thêm nguồn cung vốn đã khá dồi dào.

   * Thế giới:  Doanh số bán lẻ tháng 9 của nền kinh tế Mỹ đã giảm lần đầu tiên sau 7 tháng 

vừa qua, báo hiệu sự lung lay đang xuất hiện đối với trụ cột tăng trưởng quan trọng nhất 

của nền kinh tế số một thế giới này. Dữ liệu trên một lần nữa đã xác thực cho những lo ngại 

trước đó về những yếu kém trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đang lan truyền sang khu vực 

tiêu dùng và bán lẻ đồng thời làm gia tăng khả năng FED sẽ phải cắt giảm lãi suất thêm một 

lần nữa vào cuối tháng này. Mức giảm 0.3% của doanh số bán lẻ đến từ việc các hộ gia đình 

tại Mỹ đã cắt giảm chi tiêu cho phương tiện đi lại, vật liệu xây dựng, bán hàng trực tuyến... dù 

so với cùng kỳ năm ngoái vẫn ghi nhận mức tăng 4.1%. Doanh số bán lẻ trực tuyến và đặt 

hàng qua thư giảm 0,3%, nhiều nhất kể từ tháng 12 năm 2018. Nền kinh tế đang gặp nhiều 

lực cản từ cuộc chiến thương mại kéo dài trong 15 tháng vừa qua gây ra những bất ổn trong 

tâm lý kinh doanh, suy giảm chi tiêu và thu hẹp sản xuất. Với việc hàng tồn kho của nền kinh 

tế không thay đổi so với tháng 8, những ước tính sơ bộ cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ 

trong quý III (sẽ được công bố vào cuối tháng này) nhiều khả năng sẽ nằm trong khoảng 1.2 

- 1.9% so với mức 2% trong quý II và 3.1% trong quý đầu năm nay. Lý do giải thích cho tình 

trạng này là lượng việc làm tuyển dụng bình quân trong 3 tháng vừa qua tại Mỹ đã rơi xuống 

mức thấp nhất trong 7 năm trở lại đây khiến người dân Mỹ thận trọng hơn với chi tiêu của 

mình trong khi ghi nhận nhiều cuộc đình công kéo dài trong hơn một tháng vừa qua tại một 

số tập đoàn sản xuất ô tô lớn. Mặc dù đã có nhiều tín hiệu cải thiện trong đàm phán thương 

mại giữa Mỹ và Trung Quốc nhưng nhiều khả năng chưa thể vực dậy niềm tin của nền kinh 

tế khi mùa lễ mua sắm quan trọng cuối năm đang đến gần. Tối qua, Tổng thống Trump cho 

biết một thỏa thuận thương mại sẽ chỉ được ký kết sau khi ông gặp người đồng cấp Trung 

Quốc tại Chilê vào giữa tháng 11 sắp tới. Sau dữ liệu bán lẻ tối qua, thị trường đang đánh giá 

có tới 87% khả năng FED sẽ cắt giảm thêm lãi suất vào ngày 30/10 tới, tăng 2% so với thời 

điểm cách đây 1 tuần. Trước đó cơ quan này đã có hai đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và 

tháng 9 vừa qua. 
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 16/10:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.155 - 23.255

Ngày 17/10:
Xu hướng           : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết    : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm: 23.159
Sàn - Trần         : 22.464 - 23.854
CNY Fixing : 7.0789

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng CNY 

tăng 43 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.3% vào tối qua

                                   Ngày 16/10: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:18.000/18.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25 %/năm)

Kỳ hạn gọi thầu: 1 tuần (4.75%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                     THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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