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 Tâm lý thị trường:  
  * Trong nước: Chịu anh hưởng nhiều bởi yếu tố tâm lý khiến đà biến động của tỷ giá 

liên ngân hàng diễn ra khá nhanh chóng và khó lường ngay trong phiên giao dịch đầu tuần. 
Sau khi tăng nhanh vào đầu giờ sáng hôm qua với mức cao nhất ghi nhận được là 23.272 
- 23.282, tỷ giá đã ổn đinh hơn vào phiên chiều trước khi đóng cửa ở mức 23.255 - 23.265. 
Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi các diễn biến mới tại Trung Quốc và nhiều khả năng tỷ giá 
sẽ duy trì quanh vùng 23.250 - 23.280 trong ngày hôm nay.
  * Thế giới: Mặc dù đã có nhiều dự báo trước đó, tuy nhiên việc thị trường chứng khoán 

Trung Quốc giảm điểm mạnh gần 9.1% trong phiên giao dịch đầu năm đã gây sốc lớn cho 
các nhà đầu tư và áp lực bán mạnh cổ phiếu tại thị trường này dự kiến sẽ còn kéo dài. 
NHTƯ Trung Quốc cũng đã công bố các chính sách nhằm hỗ trợ cho thị trường cũng như 
các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng vào lúc này nhằm giảm sức ép đối với nền kinh tế do 
sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm đường hô hấp cấp. Cụ thể, cơ quan này trong ngày 
hôm qua đã quyết định cắt giảm lãi suất đối với các hợp đồng Repo. Bên cạnh đó, PBoC 
cũng quyết định bơm 1.200 tỷ NDT (173,81 tỷ USD) vào các thị trường tiền tệ thông qua 
các hợp đồng mua lại trái phiếu. Những nỗ lực này phần nào đã củng cố trở lại niềm tin 
của thị trường, khiến các tài sản an toàn như JPY, CHF và Vàng điều chỉnh giảm trở lại 
trong phiên giao dịch tối qua. Về phần mình đồng USD đã ghi nhận mức tăng 0.2% so với 
đồng CNY và tăng 0.3% so với đồng JPY trong ngày nhờ hỗ trợ bởi dữ liệu PMI lĩnh vực 
sản xuất tại Mỹ đã tăng trong tháng 1 vừa qua. Đà hồi phục này phần nhiều được hỗ trợ 
bởi sự lạc quan đối với thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu vừa được ký kết giữa hai nước 
trong khi biến số về dịch viêm phổi và sự xáo trộn trong chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ phản 

ánh rõ nét hơn trong những giai đoạn sau này. 
Hoạt động kinh doanh của các công ty tại Mỹ 
phụ thuộc vào các nguyên liệu hay sản phẩm 
trung gian từ Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng khi 
nhiều nhà máy tại đây vẫn trong tình trạng 
đóng cửa kéo dài để hạn chế tình trạng lây 
lan của dịch bệnh. Sự cải thiện hoạt động sản 
xuất trong tháng 1 cũng được ghi nhận tại khu 

vực châu Âu và nhiều quốc gia châu Á như Đài Loan, Ấn Độ... trong khi tình hình dường 
như vẫn chưa được cải thiện tại Đức và Nhật Bản. 

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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Ba, ngày 04 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 03/02:
Open:  23.190 - 23.290
Low:  23.190 - 23.290
High:  23.210 - 23.320

Ngày 04/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.210 - 23.320
TG Trung tâm : 23.206
Sàn - Trần         : 22.510 - 23.902
CNY Fixing : 6.9779

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 530 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 03/02: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 7 ngày (4,0%/năm)

*Bill:         5000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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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.


