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 Tâm lý thị trường:  
    * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đã giảm về dưới mức 23.200 trong ngày hôm 

qua chủ yếu là nhờ những kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất nền kinh tế Mỹ trong cuộc 
họp kết thúc vào rạng sáng nay. Theo ghi nhận, một số thành viên đã bán về NHNN 
khoảng 122 triệu USD trong ngày hôm qua. Dự báo với những tín hiệu trên thị trường 
quốc tế vào tối qua, nhiều khả năng tỷ giá sẽ tiếp tục duy trì ở vùng giá mua của 
NHNN trong ngày hôm nay.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index biến động khá mạnh trong phiên giao dịch tối qua và 

đóng cửa đã ghi nhận thêm phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp sau quyết định giảm lãi 
suất của FED. Đúng như các dự báo trước đó, FED đã cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm 
cơ bản xuống mức 1,5 - 1,75% và đây là đợt cắt giảm thứ ba trong năm nay. Trước đó, 
trong năm 2018, cơ quan này đã thực hiện 4 đợt tăng lãi suất nhằm kiềm chế các nguy 
cơ bong bóng đối với thị trường tài chính và kiềm chế nguy cơ lạm phát quay trở lại. 
Thông điệp mà thị trường chờ đợi nhất ngày hôm qua là việc cơ quan này vẫn để ngỏ 
khả năng cắt giảm thêm lãi suất nếu nền kinh tế tiếp tục chậm lại, khiến thị trường vẫn 
kỳ vọng sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong phiên họp cuối cùng của năm 
nay diễn ra vào giữa tháng 12. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng khiêm tốn sau quyết 
định của FED, với chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 
từ mức 1,835% xuống 1,801%, mức giảm lớn nhất trong gần bốn tuần.
   Trong một báo cáo công bố trước đó vài giờ, Bộ Thương mại Mỹ đã cho biết mặc dù 

chịu nhiều tác động tiêu cực từ sự suy yếu của kinh tế toàn cầu cũng như căng thẳng 
thương mại với Trung Quốc nhưng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý III chỉ giảm nhẹ 
so với quý trước đó và đạt mức 1.9%. Chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu của Chính phủ 
cũng như hoạt động đầu tư vào thị trường bất động sản tại Mỹ đã giúp bù đắp cho sự 
sụt giảm chi đầu tư kinh doanh quý thứ hai liên tiếp. Như vậy, sự hồi phục trong chi 
tiêu tiêu dùng và sức khỏe của thị trường lao động có thể là căn cứ giúp đánh giá quá 
trình cắt giảm lãi suất mà FED đang thực hiện sẽ kéo dài trong bao lâu. FED sẽ có 
hai báo cáo quan trọng về thị trường lao động tại Mỹ trước cuộc họp tháng 12 sắp tới 
và báo cáo gần nhất sẽ công bố vào cuối tuần này. Bên cạnh đó, một yếu tố tác động 
không nhỏ đến đồng USD vào tối qua là việc Chính phủ Chile thông báo rút khỏi vị 
trí nước chủ nhà Hội nghị APEC vào tháng 11 sắp tới. Cuộc họp cấp cao này trước đó 
được kỳ vọng là nơi mà Mỹ và Trung Quốc sẽ ký kết Hiệp định thương mại giai đoạn 
1 sau 18 tháng căng thẳng về thương mại giữa hai nước. Hiện chưa có thông tin về kế 
hoạch thay thế nhưng phía Mỹ cho biết việc ký kết sẽ vẫn diễn ra theo đúng lịch trình.
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 30/10:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 31/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.145
Sàn - Trần         : 22.451 - 23.839
CNY Fixing : 7.0533

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 49 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 30/10: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill: 10.000/10.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25 %/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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