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 Tâm lý thị trường:  
    * Trong nước:  Thị trường ghi nhận một số nguồn mua ngoại tệ để thanh toán trong 

ngày hôm qua với khối lượng khoảng hơn 100 triệu USD kết hợp với chi phí nắm giữ ngoại 

tệ vẫn đang trên đà hạ nhiệt giúp tỷ giá liên ngân hàng bật tăng nhẹ trong ngày hôm 

qua. Mặc dù vậy, sức bật của thị trường thời điểm hiện tại là chưa cao, một phần là do 

nhu cầu ngoại tệ chưa có nhiều đột biến trong khi nguồn cung tiếp tục dồi dào. Con số 

tăng trưởng 7.9% đến thời điểm hiện tại của hoạt động xuất khẩu cả nước có thể là minh 

chứng cho điều này. Theo đánh giá, Việt Nam đang được hưởng lợi khá nhiều từ cuộc 

chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc qua đó giúp kim ngạch xuất khẩu của cả nước 

lần đầu tiên vượt qua mức GDP tổng thể. Kịch bản cho thấy xuất khẩu hàng hóa và dịch 

vụ của Việt Nam có thể đạt mức 101% GDP vào cuối năm nay với giả định xuất khẩu 

tăng trưởng 8.4% và tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 6.5% trong năm nay. Với quy mô 

dân số 96 triệu dân, Việt Nam sẽ là một trường hợp khá đặc biệt vào lúc này khi các nền 

kinh tế có thể đạt được thành tựu kể trên phần lớn là các quốc gia nhỏ và dân số dưới 8 

triệu người (Luxembourg, Singapore, Hồng Kông, Malta và Ireland). Chỉ có duy nhất hai 

quốc gia làm được điều này từ trước đến nay là Đài Loan và Hàn Quốc trong giai đoạn 

tăng trưởng nhanh giữa thập niên 1960 và giữa những năm 1990. Tập đoàn Samsung 

Electronics hiện sản xuất khoảng một nửa số điện thoại của mình tại Việt Nam, trong 

khi Nike đã chuyển khoảng 6% công suất sản xuất sang Việt Nam kể từ khi bắt đầu cuộc 

chiến thương mại. Khảo sát gần nhất cũng cho thấy trong số 109 công ty đã thông báo 

về sự dịch chuyển chuỗi cung ứng đến Đông Nam Á trong 9 tháng đầu năm, 61 công ty 

đã đề cập đến việc chuyển sản xuất sang, tìm nguồn cung ứng hoặc tăng công suất hoặc 

mua lại các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên độ mở của nền kinh tế rất lớn có thể 

mang lại nhiều áp lực cho những nhà điều hành thị trường trong bối cảnh căng thẳng 

thương mại và chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng phạm vi ảnh hưởng cũng như sự không 

chắc chắn về mặt chính sách tại nền kinh tế lớn nhất thế giới: Mỹ - thị trường xuất khẩu 

lớn nhất của hàng hóa nước ta. Hiện Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có thặng 

dư thương mại song phương lớn nhất với Mỹ chỉ sau Trung Quốc, Mexico, Nhật Bản và 

Đức. Chỉ còn khoảng 1 năm nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống quan trọng tại Mỹ nên 

nhiều khả năng sẽ không có nhiều thay đổi lớn trong chính sách điều hành thương mại. 

Tuy nhiên hoạt động thương mại toàn cầu có thể sẽ chịu thêm sức ép nếu Tổng thống 

Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai hoặc ứng viên sáng giá hàng đầu của Đảng Dân chủ là 

thượng nghị sĩ Elizabeth Warren - người có quan điểm về chính sách thương mại gần như 

tương đồng với đương kim Tổng thống hiện tại giành chiến thắng.
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 22/10:
Open:  23.155 - 23.255
Low:  23.155 - 23.255
High:  23.155 - 23.255

Ngày 23/10:
Xu hướng           : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết    : 23.155 - 23.255
TG Trung tâm: 23.154
Sàn - Trần         : 22.459 - 23.849
CNY Fixing : 7.0752

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng CNY 

tăng 84 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                                   Ngày 22/10: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:15.000/15.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25 %/năm)

Kỳ hạn gọi thầu: 1 tuần (4.75%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                     THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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