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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Bám trụ một cách vững chắc quanh mức 23.220 trong cả ngày hôm qua 

có thể là tín hiệu cho thấy động lực cho đà tăng của tỷ giá đang quay trở lại với những 
kỳ vọng vào khả năng Chính phủ có thể thực thi các chính sách hỗ trợ nền kinh tế trước 
rủi ro gây ra của dịch viêm phổi cấp. Hiện trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống theo 
quan sát của chúng tôi vẫn đang duy trì ở mức âm khá cao trong khi lãi suất tiền đồng 
trên liên ngân hàng đang ổn định trở lại. Dự báo tỷ giá liên ngân hàng tăng nhẹ trong 
ngày hôm nay và giao dịch quanh vùng giá 23.220 - 23.250.
   * Thế giới: Sức mạnh của nền kinh tế Mỹ hiện tại tiếp tục được khẳng định thông qua 

các dữ liệu tích cực công bố trong tuần này. Sự hồi phục đối với lĩnh vực sản xuất tại 
Mỹ được ghi nhận vào thời điểm đầu tuần trong khi thị trường lao động hứa hẹn sẽ tiếp 
tục cải thiện trong báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ được công bố vào tối nay. Mặc 
dù tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp vẫn còn diễn biến khá phức tạp tuy nhiên theo 
các chuyên gia sẽ không gây nhiều xáo trộn cho các chuỗi cung ứng của nền kinh tế 
lớn nhất thế giới này. Yếu tố đáng lo ngại nhất có thể làm giảm kỳ vọng tăng trưởng của 
nền kinh tế Mỹ theo nhận định của Bộ Trưởng Tài chính Steven Mnuchin đến từ sự gián 
đoạn trong hoạt động của hãng sản xuất máy bay Boeing. Nếu chưa thể cải thiện tình 
hình, nhiều khả năng hoạt động xuất khẩu sẽ mất đi khoảng 0.5% tăng trưởng do tỷ trọng 
đóng góp của ngành công nghiệp sản xuất máy bay và linh kiện là khá đáng kể. Điều này 
nhiều khả năng sẽ khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ khó đạt được mức 3% trong năm 2020. 
   Bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có nhiều động thái giúp từng bước hạ nhiệt 

những căng thẳng thương mại giữa hai nước. Trong ngày hôm qua, Trung Quốc đã quyết 
định cắt giảm 50% thuế suất đối với nhóm 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vừa 
để hỗ trợ nhu cầu trong nước vừa để đảm bảo thực thi các cam kết trong thỏa thuận 
thương mại vừa được ký giữa hai nước. Trước đó, thị trường đã lo ngại Trung Quốc có 
thể sử dụng điều khoản loại trừ là tình huống thiên tai và dịch bệnh để tạm ngưng thực 
hiện các cam kết của mình trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như 
hiện nay. Tuy nhiên động thái mới nhất này dường như cho thấy quyết tâm của chính 
quyền Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ thương mại với đối tác lớn nhất của mình 
là Mỹ. Thị trường chứng khoán toàn cầu từ Mỹ cho đến Nhật Bản, Trung Quốc... phản 
ứng khá tích cực với những tin tức tốt lành từ quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế 
lớn nhất thế giới 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 06/02:
Open:  23.170 - 23.270
Low:  23.170 - 23.270
High:  23.170 - 23.270

Ngày 07/02:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.185 - 23.285
TG Trung tâm : 23.201
Sàn - Trần         : 22.505 - 23.897
CNY Fixing : 6.9768

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 217 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 06/02: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 7 ngày (4,0%/năm)

*Bill:         8.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/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
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 Gap
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*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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