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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Theo cập nhật mới nhất từ Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại cả nước 

thâm hụt nhẹ khoảng 100 triệu USD trong tháng 10, như vậy tính chung trong 10 tháng, cả 
nước xuất siêu khoảng 7.04 tỷ USD, giảm 3.8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị xuất 
khẩu tính từ đầu năm đến nay đạt mức 217.05 tỷ USD, tăng 7.4% so với cùng kỳ năm 2018 đưa 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên mức 427.05 tỷ USD. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu 
đang chịu nhiều tác động tiêu cực từ thuế quan và nhu cầu suy yếu trên diện rộng, Việt Nam 
đang là điểm sáng của toàn khu vực châu Á và thế giới. Cùng với đó, NHNN vẫn đang khá 
thành công trong việc giữ ổn định chính sách tiền tệ và tỷ giá trong nước để tạo môi trường 
đầu tư thuận lợi cũng như hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước. 
Mặc dù vậy, các yếu tố bên ngoài đang đặt ra nhiều thách thức cho việc giữ nhịp tăng trưởng 
xuất khẩu cho quý cuối năm cũng như năm tiếp theo. Sau khi FED cắt giảm lãi suất lần thứ ba 
đối với nền kinh tế Mỹ vào giữa tuần vừa qua cũng như không hoàn toàn đóng lại khả năng 
sẽ có thêm đợt cắt giảm nữa vào cuối năm nay thì nối tiếp đó, NHTƯ Trung Quốc vào cuối 
giờ chiều hôm qua cũng đã có động thái cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn lần đầu tiên kể 
từ năm 2016. Động thái này liên quan nhiều hơn đến nỗ lực vực dậy nền kinh tế đang tăng 
trưởng chậm lại (chỉ còn 6% trong quý III vừa qua) do sự suy yếu trong tổng cầu cả trong và 
ngoài nước. Cụ thể, lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm đã giảm từ mức 3.3% xuống còn 3.25%. 
Việc PBoC lựa chọn một mức cắt giảm khá nhẹ này xuất phát từ sự chờ đợi một thỏa thuận 
thương mại với Mỹ có thể được ký kết trong tháng 11 này, giúp giảm nhẹ sức ép đối với nền 
kinh tế Trung Quốc. Hiện nước này đang yêu cầu phía Mỹ dỡ bỏ đợt thuế quan hiệu lực trong 
tháng 9 vừa qua cũng như kế hoạch đánh thuế vào ngày 15/12 sắp tới. Động thái trên cũng 
sẽ mở đường cho việc cắt giảm lãi suất cơ bản theo cơ chế LPR sẽ được công bố vào ngày 
20 hằng tháng. Có thể thấy việc PBoC có những động thái cắt giảm lãi suất với tỷ lệ khá nhỏ 
dường như mang tới thông điệp cam kết hỗ trợ nền kinh tế nhiều hơn là việc đẩy mạnh nguồn 
cung tín dụng cho nền kinh tế. Hai chính sách trọng yếu mà cơ quan này sẽ sử dụng chủ đạo 
lúc này sẽ là tiếp tục cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của hệ thống ngân hàng và gia tăng chi 
tiêu đầu tư công vào các dự án hạ tầng để kích thích cho nền kinh tế. Các dự báo đã cho thấy 
cơ quan này có thể cắt giảm lãi suất thêm 70 điểm cơ bản từ nay đến giữa năm tới.   
   * Thế giới: Đồng bạc xanh tăng trở lại khoảng 0.5% vào tối hôm qua khi dữ liệu về khu 

vực dịch vụ thắp sáng trở lại niềm tin của thị trường vào sức khỏe của nền kinh tế Mỹ không 
đáng lo ngại như những dự báo trước đó. Cụ thể, tăng trưởng tại khu vực dịch vụ trong tháng 
10 đã hồi phục từ mức thấp nhất trong 3 năm ghi nhận vào tháng 9 vừa qua. Những tín hiệu 
tích cực từ khu vực dịch vụ và tiêu dùng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến quyết định của FED trong 
phiên họp vào tháng 12 sắp tới.
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 05/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 06/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.129
Sàn - Trần         : 22.435 - 23.823
CNY Fixing : 7.0080

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 305 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.5% vào tối qua

                        Ngày 05/11: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:    8.000/8.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25 %/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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