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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Thị trường tiếp tục ghi nhận thêm một phiên giao dịch các thành viên 

bán ngoại tệ về NHNN với tổng khối lượng khoảng hơn 250 triệu USD. Nguồn tiền đồng 
từ các giao dịch bán ngoại tệ này hiện đã bắt đầu về thị trường trong khi NHNN đã cung 
ứng hơn 23 ngàn tỷ đồng qua kênh OMO trong ngày hôm qua phần nào đã giúp bổ sung 
thêm thanh khoản cho kênh liên ngân hàng thời điểm hiện tại. Dự báo tỷ giá có thể hồi 
phục trở lại trong ngày hôm nay nhờ lãi suất tiền đồng hạ nhiệt.
   * Thế giới: Đồng USD suy yếu trở lại sau 5 phiên tăng điểm liên tục trước đó khi báo 

cáo về niềm tin tiêu dùng tại Mỹ suy giảm trong tháng thứ 4 liên tiếp phản ánh sự lo ngại 
của các hộ gia đình tại Mỹ trước áp lực của điều kiện kinh doanh hiện tại và triển vọng 
của thị trường việc làm. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn lạc quan vào nhu cầu chi tiêu tiêu 
dùng trong mùa cuối năm nay đặc biệt là kỳ mua sắm quan trọng "Black Friday" sẽ diễn 
ra vào cuối tuần này. Dường như chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy giá cả sẽ tăng mạnh 
trong mùa mua sắm quan trọng này khi các nhà bán lẻ tại Mỹ đã dự trữ đủ lượng hàng 
hóa trong các kho hàng của mình trước khi vòng thuế quan đối với hàng hóa tiêu dùng từ 
Trung Quốc có hiệu lực vào đầu tháng 9. Các nhà nhập khẩu từ Mỹ đã tận dụng thời điểm 
đồng USD mạnh để gia tăng nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc nhằm bù đắp phần nào 

tác động của thuế quan. Trong khi đó, Hải quan 
Mỹ đã ghi nhận xu hướng gia tăng nhập khẩu hàng 
hóa từ các quốc gia khác thay thế cho nguồn hàng 
từ Trung Quốc như Canada, Mexico, Đông Nam 
Á... Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã trì hoãn 
vòng đánh thuế theo kế hoạch trong tháng 10 vừa 
qua và có thể là cả ngày 15/12 sắp tới để hạn chế 
thiệt hại cho người tiêu dùng Mỹ. Nhưng đây có 

thể là những giải pháp tình thế, khi các nhà cung cấp từ Trung Quốc không hạ thêm giá 
bán và nguồn cung từ các thị trường thay thế không thể đáp ứng được nhu cầu trong nước 
thì nhiều khả năng giá cả sẽ bắt đầu tăng trong năm sau nếu đàm phán thương mại tiếp tục 
không có thêm tiến triển. Các nghiên cứu đã cho thấy mức thuế quan 20% lên một số mặt 
hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hiện tại có liên quan đến mức tăng khoảng 1% trong giá 
bán lẻ hàng hóa tại thị trường Mỹ. Lạm phát ở Mỹ đã tăng khiêm tốn khoảng 1,8% trong 
tháng 10 phần lớn do chi phí năng lượng cao hơn, trong khi giá quần áo giảm mạnh. Tuy 
nhiên con số này có thể tăng thêm 0.2% trong những tháng tiếp theo khi thuế quan bắt 
đầu phản ánh rõ ràng hơn vào giá cả hàng hóa.
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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 Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 26/11:
Open:  23.145 - 23.245
Low:  23.140 - 23.240
High:  23.145 - 23.245

Ngày 27/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.145 - 23.245
TG Trung tâm : 23.157
Sàn - Trần         : 22.462 - 23.852
CNY Fixing : 7.0349

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 5 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 26/11: 
*OMO:   23.334/25.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (4,00%/năm)

*Bill:         0/5.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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