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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đã quay trở lại nhịp độ ổn định trong ngày hôm qua 

khi chủ yếu giao dịch quanh mức 23.195 - 23.200 do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn 
trong khi thanh khoản tiền đồng của toàn hệ thống dường như đã được điều hòa tốt hơn. 
Điều này có thể thấy thông qua việc NHNN đã không cần phải cung ứng thêm nguồn tiền 
đồng trên kênh OMO trong ngày hôm qua. Dự báo tỷ giá tiếp tục giao dịch quanh biên độ 
ổn định 23.195 - 23.205 trong ngày giao dịch cuối tuần này.
  Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tính đến 

ngày 20/11/2019, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh 
và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 31,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với 
cùng kỳ năm 2018.  Bên cạnh đó, lượng vốn giải ngân trong 11 tháng qua khá tích cực với 
17,62 tỷ USD được đưa vào thực hiện, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Số liệu thống kê của Cục 
Đầu tư nước ngoài cũng cho thấy, trái ngược xu hướng giảm của vốn đăng ký mới và tăng 
thêm, vốn FDI đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng 
mạnh. Tính chung 11 tháng qua, cả nước có 8.561 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà 
đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị vốn góp 11,24 tỷ USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ 2018 
và chiếm 35,4% tổng vốn đăng ký.
  Trong khi đó, Hà Nội được kỳ vọng sẽ đón thêm dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc với quy 

mô khoảng 15 tỷ USD sau khi Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ở thủ 
đô Seoul với sự chủ trì của Thủ tướng tổ chức vào ngày hôm qua. Điểm đến đầu tư sẽ là 
các ngành như phát triển hạ tầng đô thị công nghiệp, phát triển thành phố xanh và thông 
minh, trung tâm mua sắm, tổ hợp khách sạn, nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao. 
Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,73 tỷ USD, chiếm 18% 
tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index biến động trong biên độ hẹp khi thị trường Mỹ nghỉ lễ 

trong ngày hôm qua và các chuyên gia chờ đợi dữ liệu bán lẻ trong kỳ lễ Black Friday để 
đánh giá sức mua của nền kinh tế và mặt bằng giá trong bối cảnh thuế quan đối với một 
số hàng hóa tiêu dùng từ Trung Quốc có hiệu lực từ đầu tháng 9. Bên cạnh đó, thị trường 
dường như vẫn giữ được sự lạc quan vào một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung 
Quốc giai đoạn 1 đang ở rất gần, dù những căng thẳng có thể gia tăng sau khi dự luật về 
tình hình Hong Kong được Tổng thống Trump phê duyệt. Nền kinh tế Mỹ nhìn chung đang 
cho thấy tốc độ tăng trưởng khá vững mạnh dựa trên những báo cáo kinh tế gần đây. Điều 
này khiến sau hơn một năm, lần đầu tiên thị trường đã xem xét đến khả năng FED có thể 
tăng lãi suất trở lại vào tháng 12 sắp tới với xác xuất dù khá nhỏ là 5%.
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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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 28/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 29/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.162
Sàn - Trần         : 22.467 - 23.857
CNY Fixing : 7.0298

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 27 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 28/11: 
*OMO:    0/5.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 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.


