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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng không có nhiều biến động lớn trong ngày hôm qua 

và đóng cửa cuối phiên ở mức 23.168 - 23.173. Sau một ngày tạm ngưng thì trong ngày 
hôm qua các thành viên đã bán về NHNN thêm 150 triệu USD đưa mức lũy kế mua vào từ 
đầu tháng 12 đến nay lên khoảng 1,5 tỷ USD. Với đà suy yếu liên tục của đồng  bạc xanh 
trên thị trường thế giới cũng như khả năng một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung 
Quốc sắp đạt được, sức ép điều chỉnh giảm lên tỷ giá là rõ ràng hơn so với chiều ngược lại. 
Dự báo thị trường tiếp tục giao dịch quanh vùng 23.165 - 23.175 trong ngày cuối tuần này.
   * Thế giới: Vào tối qua Tổng thống Trump đã đồng ý một thỏa thuận thương mại hạn 

chế với Trung Quốc và nhiều khả năng chi tiết của thỏa thuận có thể được công bố vào  
cuối tuần này. Thông tin sơ bộ cho thấy khả năng Trung Quốc đã đồng ý mua thêm 50 tỷ 
USD nông sản từ Mỹ trong năm 2020 để đổi lại phía Mỹ sẽ giảm một nửa các mức thuế 
lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hiện hành và trì hoãn đợt đánh thuế lên 160 tỷ 
USD hàng hóa tiêu dùng còn lại theo kế hoạch sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12 tới đây. Trong 
khi đó, các mối quan tâm của Chính phủ Mỹ về cải thiện bảo vệ sở hữu trí tuệ, mở cửa thị 
trường dịch vụ tài chính tiền tệ Trung Quốc, ngăn chặn thao túng tiền tệ dự kiến sẽ được 
thảo luận trong các giai đoạn đàm phán sau đó. Nếu được hiện thực hóa, thỏa thuận này sẽ 
tạo ra lợi thế không nhỏ cho chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump với việc 
lấy lại niềm tin của các bang nông nghiệp vốn dành sự ủng hộ rất lớn cho ông trong cuộc 
bầu cử trước đây. Theo số liệu của Bộ thương mại Mỹ, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang 
Trung Quốc đã giảm từ 25 tỷ USD xuống chỉ còn 7 tỷ USD trong vòng 12 tháng tính đến 
tháng 5 vừa qua do các lệnh hạn chế nhập khẩu trả đũa từ Trung Quốc trước khi hồi phục 
trở lại gần đây nhưng vẫn thấp hơn 60% so với giai đoạn trước căng thẳng thương mại. Ở 
chiều ngược lại, hải quan Mỹ đã thu được thêm 5 tỷ USD mỗi tháng từ việc gia tăng thuế 
quan đối với hàng hóa Trung Quốc trong đó hầu hết đều do các doanh nghiệp nhập khẩu 
tại Mỹ chi trả. Nếu các mức thuế suất giảm đi một nửa sẽ giúp các nhà phân phối này tiết 
kiệm 2,5 tỷ USD mỗi tháng tương đương 30 tỷ USD mỗi năm và ước tính thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế Mỹ thêm 0.2% trong năm tới. Thị trường chứng khoán Mỹ tối qua khá hào 
hứng với thông tin này khi chỉ số Dow Jones tăng 0.8%, S&P 500 tăng 0.9% và Nasdaq 
tăng 0,7%. Tuy nhiên, về phần mình chỉ số USD Index tiếp tục có thêm một phiên giảm 
điểm mạnh gần 0.4% vào tối qua chủ yếu do đồng bạc xanh chịu áp lực từ đà tăng mạnh 
của đồng Bảng Anh khi các cuộc thăm dò sơ bộ tình hình Tổng tuyển cử tại Anh cho kết 
quả nghiêng về một chiến thắng lớn dành cho Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson.

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 Sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 12/12:
Open:  23.120 - 23.220
Low:  23.120 - 23.220
High:  23.120 - 23.220

Ngày 13/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.120 - 23.220
TG Trung tâm : 23.160
Sàn - Trần         : 22.465 - 23.855
CNY Fixing : 7.0156

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 97 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 12/12: 
*OMO:    2.804/5.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 2 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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     * The above data are historical trading data
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