
NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá tăng nhẹ trong ngày hôm qua, có thời điểm đã chạm mức 

23.175 - 23.180 khi lực mua trên thị trường hồi phục trở lại, một phần xuất phát từ 
trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống đang duy trì ở mức khá thấp. Trong ngày, các 
ngân hàng thành viên có thêm một phiên bán ngoại tệ về NHNN với khối lượng 
khoảng hơn 100 triệu USD. Với những tiến triển mới nhất trong mối quan hệ thương 
mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã giúp tỷ giá USD/CNY quay trở lại về dưới mức 7.0 
khiến sức ép bên ngoài lên tỷ giá trong nước đã được giảm đi khá nhiều. Kết hợp với 
lượng ngoại tệ về thị trường khá điều đặn từ đầu tháng đến nay theo quan sát của 
chúng tôi giúp hạn chế chiều tăng của tỷ giá. Dự báo tỷ giá liên ngân hàng chưa thể 
tạo khoảng cách quá xa trên với mức giá 23.175.
   * Thế giới: Sau khi giành chiến thắng đầy ấn tượng trước đối thủ của mình trong 

cuộc tổng tuyển cử vừa qua, Thủ tướng Anh và Đảng Bảo thủ sẽ đứng trước nhiều bài 
toán khó khăn trong việc xử lý mối quan hệ với EU trong nhiệm kỳ của mình. Việc 
giành được hơn một nửa số ghế biểu quyết trong Quốc hội đã giúp ông Johnson có 
thể dễ dàng thông qua các quyết sách của mình để đảm bảo quá trình Brexit được 
thực hiện đúng thời hạn. Tuy nhiên, thị trường đang lo ngại rằng Thủ tướng Anh có 
thể chuyển sang cách tiếp cận cứng rắn hơn nữa với EU khi vị thế trong nước đã 
thuận lợi hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây 2 tháng. Rủi ro nước Anh chấp 
nhận rời khỏi EU mà không đi kèm với thỏa thuận đã khiến đồng Bảng sụt giảm hơn 
0.4% vào tối qua và đây cũng là phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp sau khi thiết lập 
mức cao nhất trong hơn 1,5 năm vào ngày cuối tuần trước. Dự kiến, Chính phủ Anh 
sẽ trình Quốc hội Luật về Brexit vào thứ Sáu tuần này với sự đảm bảo chắc chắn thời 
điểm nước này rời khỏi EU vào ngày 31/1 sắp tới và thời gian dành cho quá trình đàm 
phán giai đoạn chuyển tiếp với EU đến cuối năm 2020. Thị trường lo ngại khoảng 
thời gian chưa đầy một năm là quá ngắn để thực hiện khối lượng công việc đồ sộ về 
các điều khoản thương mại giữa Anh và EU. Châu Âu mong muốn sự cân bằng giữa 
quyền và nghĩa vụ của hai bên và các yêu cầu mà phía Anh đưa ra không được quá 
xa so với các tiêu chuẩn mà EU có thể đáp ứng. Nhưng có thể trong tương lai Anh 
sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh về mặt thương mại ngay bên cạnh mình thông qua 
việc có thể tự do đàm phán các Hiệp định thương mại với Mỹ và Trung Quốc tạo ra 
những thuận lợi về mặt kinh doanh và tài chính hơn so với EU.

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
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 16/12:
Open:  23.120 - 23.220
Low:  23.120 - 23.220
High:  23.125 - 23.225

Ngày 17/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.125 - 23.225
TG Trung tâm : 23.162
Sàn - Trần         : 22.467 - 23.857
CNY Fixing : 6.9971

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 7 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 56 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 16/12: 
*OMO:    0/3.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (4,0%/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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*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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