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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng không có nhiều biến động lớn trong ngày hôm 

qua khi chủ yếu giao dịch quanh mức 23.172 - 23.177. Đồng thời, trong ngày không ghi 
nhận phát sinh thêm giao dịch bán ngoại tệ về NHNN của các thành viên. Trong khi 
đó, những tín hiệu tích cực từ thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc giúp tỷ 
giá USD/CNY đang dần hạ nhiệt trở lại và hiện đang giao dịch ở mức 6.88. Tuy nhiên 
hướng đi trong thời gian tới của đồng CNY sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính là mức 
độ thực thi các cam kết trong thỏa thuận của Trung Quốc và bản thân sức khỏe nội tại 
của nền kinh tế nước này. Phải cần thêm thời gian để cả hai bên hiện thực hóa các 
cam kết của mình nên nhiều khả năng tỷ giá đồng CNY sẽ chủ yếu duy trì quanh vùng 
6.8 - 6.9 trong phần lớn quý I năm nay. Về phần mình, những tín hiệu tích cực từ dữ 
liệu về xuất khẩu và sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm ngoái có thể giúp 
giảm bớt những lo ngại trong tăng trưởng kinh tế Trung Quốc quý cuối năm. Dự kiến 
báo cáo tăng trưởng GDP của nền kinh tế số 2 thế giới sẽ được công bố vào sáng mai 
sẽ giúp giải đáp những nghi ngại vào lúc này.
    * Thế giới: Đồng bạc xanh điều chỉnh giảm gần 0.2% vào tối qua sau khi thỏa thuận 

thương mại giai đoạn đầu giữa Mỹ và Trung Quốc được chính thức ký kết. Thỏa thuận 
được kỳ vọng giúp tháo ngòi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc với việc chú trọng làm 
giảm thâm hụt thương mại về hàng hóa và dịch vụ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế 
giới này. Nếu các điều khoản được triển khai sẽ giúp gia tăng mạnh mẽ doanh số bán 
hàng hóa và dịch vụ của Mỹ sang Trung Quốc, tiếp tục mở cửa thị trường Trung Quốc 
cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là trong các dịch vụ tài chính cung cấp sự bảo vệ 
mạnh mẽ cho bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ. Mặc dù vậy, thỏa thuận vẫn giữ lại 
thuế quan đối với khoảng 370 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc tương ứng với khoảng ba 
phần tư hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Nội dung quan trọng nhất của 
thỏa thuận đề cập đến việc mua hàng hóa Mỹ của Trung Quốc. Trung Quốc cam kết 
mua thêm 200 tỷ đô la hàng hóa với mức chia tách 77 tỷ USD cho năm 2020 và 123 
tỷ USD cho năm 2021. Hiện tại theo báo cáo gần nhất, quy mô xuất khẩu hàng hóa 
và dịch vụ của Mỹ sang Trung Quốc vào khoảng 186 tỷ USD. Để hoàn thành các mục 
tiêu trong thỏa thuận, xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc sẽ cần phải tăng lên 
mức 263 tỷ USD vào năm 2020 và 309 tỷ USD vào năm 2021, một sự gia tăng chưa có 
tiền lệ trong lịch sử thương mại của nước 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 15/01:
Open:  23.125 - 23.225
Low:  23.125 - 23.225
High:  23.125 - 23.225

Ngày 16/01:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.125 - 23.225
TG Trung tâm : 23.156
Sàn - Trần         : 22.461 - 23.851
CNY Fixing : 6.8807

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 38 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 15/01: 
*OMO:    0/3.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 28 ngày (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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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,549
 1,556

   1,558

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael

42,90 - 43,25

42,95 - 43,25

 42,90 - 43,25

0.80 %

2.70 %

3.60 %

3.80 %  

4.00 %

1.592 %

1.659 %

1.856 %

2.312 %

1.35 %

1.73 %

3.02 %

 4.28 %

1,549

1.54 %

1.68 %

1.80 %

1.83 %

1,545

1,550

1W  1.40 %  1.57 %1.40 % 1.57 %

1Y  4.60 % 1.96 % 4.60 % 1.96 %

   0.1
1,5461,535

43,00 - 43,30



NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60ACB shall not in any ways be liable for any profit/lost incurred by referring or using information from this report.

                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Năm, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Bản tin
thị trường

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.


