
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: Mặc dù đã ổn định hơn kể từ đầu tuần đến nay nhưng sức ép điều 

chỉnh giảm đối với tỷ giá vẫn còn hiện hữu. Tỷ giá giao dịch trên thị trường sáng nay 
đang ở mức 23.167 - 23.172 trong khi thị trường tự do giao dịch ở mức 23.190 - 23.205.
Theo quan sát, trong tháng 11, NHNN đã mua vào khoảng hơn 2 tỷ USD từ hệ thống 
ngân hàng và điều này được hỗ trợ một phần nhờ thặng dư trong cán cân thương mại  
cả nước trong tháng này. Dự báo thị trường giao dịch chủ yếu quanh vùng 23.165 - 
23.175 trong ngày hôm nay. 

   * Thế giới: Lo ngại về căng thẳng thương mại được thổi bùng trở lại sau những đe 
dọa thuế quan mới đối với hàng hóa châu Âu của Tổng thống Trump cùng với phát 
biểu của ông về khả năng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể diễn ra 
sau kỳ bầu cử của nước Mỹ khiến dòng tiền trên thị trường hướng vào các tài sản an 
toàn như JPY và CHF. Chỉ số USD Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm thứ hai liên 
tiếp trong khi chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 1% trong giao dịch buổi sáng tại New York, 
chỉ số Stoxx 600 của Châu Âu giảm 0,4% và FTSE 100 giảm 1,6%.
   Trong khi đó, sự thống trị của Mỹ trên thị trường dịch vụ toàn cầu đang có dấu hiệu 

lung lay do chính những áp lực từ căng thẳng thương mại. Nước Mỹ có mức thâm hụt 
lớn trong cán cân thương mại hàng hóa nhưng về cán cân dịch vụ lại thặng dư rất lớn.  
Tuy nhiên cán cân dịch vụ đang thu hẹp trở lại. Xuất khẩu dịch vụ hầu như không tăng 
trong 9 tháng đầu năm 2019, trong khi nhập khẩu tăng 5,5%. Cụ thể thặng dư cán cân 
dịch vụ của Mỹ ở mức 178,5 tỷ USD đến tháng 9, giảm 10% so với một năm trước đó, 
tốc độ giảm mạnh nhất kể từ năm 2003. Dữ liệu tháng 10 sẽ được công bố vào thứ 
Năm tuần này. Sự điều chỉnh này bên cạnh các yếu tố như chu kỳ kinh tế toàn cầu, 
đồng USD mạnh còn phải kể đến việc mức độ hấp dẫn của ngành dịch vụ tại Mỹ sụt 
giảm đối với bên ngoài. Lượng sinh viên, khách du lịch Trung Quốc đến Mỹ đang giảm 
nhanh chóng do các cơ quan nhập cư Hoa Kỳ tăng cường kiểm tra các đơn xin thị thực 
của các sinh viên, khách du lịch và bệnh nhân y tế Trung Quốc tìm kiếm sự điều trị 
tại các bệnh viện ở Mỹ. Xuất khẩu dịch vụ của Mỹ có thế mạnh từ phí thuê mua các 
bằng sáng chế và công nghệ giờ đây cũng đang chịu sự canh tranh gay gắt từ các đối 
tác ở châu Âu và Trung Quốc. Ngược lại, người dân Mỹ lại đang có xu hướng sử dụng 
các dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài với chi phí rẻ hơn rất nhiều. Thống kê cho 
thấy từ năm 1999 đến 2018, chi tiêu của hộ gia đình Mỹ cho dịch vụ tại nước ngoài 
liên quan đến giáo dục đã tăng 379% và liên quan đến sức khỏe đã tăng vọt 1.761%.
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 03/12:
Open:  23.120 - 23.220
Low:  23.120 - 23.220
High:  23.125 - 23.225

Ngày 04/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.120 - 23.220
TG Trung tâm : 23.159
Sàn - Trần         : 22.464 - 23.854
CNY Fixing : 7.0382

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 159 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 03/12: 
*OMO:    8.237/12.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 2 tuần (4,00%/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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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.


