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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Báo cáo cán cân thương mại tháng 10 từ Tổng cục Hải quan trong ngày 

hôm qua đã gây nhiều bất ngờ cho toàn thị trường với mức thặng dư đạt 1.86 tỷ USD, tiếp 
tục mở rộng so với mức thặng dư khoảng 1.6 tỷ USD thiết lập vào tháng trước đó. Từ đầu 
năm đến nay, ước tính NHNN cũng đã mua vào thêm khoảng gần 15.4 tỷ USD để bổ sung 
dự trữ ngoại hối. Dự báo nguồn cung ngoại tệ dồi dào tiếp tục là yếu tố quan trọng khiến 
tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục duy trì ổn định ở mức 23.200.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index tăng khoảng 0.1% trong ngày hôm qua và tính từ đầu 

tuần đến nay đã tăng khoảng 1% lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây khi Tổng 
thống Trump trong bài phát biểu tối qua một lần nữa khẳng định một thỏa thuận thương 
mại với Trung Quốc đang ở rất gần. Mặc dù vậy bài phát biểu của ông Trump tại Câu lạc 
bộ kinh tế New York mang nặng tính hùng biện mà không cung cấp thêm các chi tiết 

mới đã khiến đồng bạc xanh bị giới hạn đà tăng khá 
nhiều. Ông cảnh báo nếu cả hai không sớm tìm được 
tiếng nói chung để tiến tới một thỏa thuận thương 
mại đầu tiên, khả năng các mức thuế mà Mỹ áp đặt 
lên hàng hóa của Trung Quốc sẽ sớm được xúc tiến 
với mức độ cao hơn so với kế hoạch trước đó. Trong 
ngày hôm nay, bên cạnh dữ liệu lạm phát tại Mỹ thì 
thị trường sẽ chú ý theo dõi đến phiên điều trần công 
khai đầu tiên để điều tra luận tội Tổng thống của Hạ 

viện Mỹ và tiếp sau đó sẽ là buổi điều trần của Chủ tịch FED tại Ủy ban kinh tế của Quốc 
hội về các đánh giá triển vọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
   Trong khi thị trường tiếp tục theo dõi các dữ liệu tiêu dùng tại Mỹ để đánh giá khả năng 

FED có thể có thêm đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 năm nay hay không thì phát biểu 
của Phó Chủ tịch FED vào tối qua đã cho thấy những lo ngại khác của cơ quan này. Đó 
là việc lạm phát thấp và chưa có dấu hiệu sớm hồi phục sẽ khiến cơ quan này không có 
nhiều không gian để kích thích tăng trưởng cho nền kinh tế với các công cụ thông thường 
cho các thời kỳ suy thoái trong tương lai. Cùng với đó Chủ tịch FED tại Philadelphia Patrick 
Harker cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 10 vừa qua là một lựa chọn không phù 
hợp và đã có sự bất động lớn trong ủy ban điều hành của cơ quan này sau quyết định cắt 
giảm lãi suất vì nền kinh tế Mỹ vẫn đang trong một thể trạng tốt. Đại diện FED tại Boston 
và Kansas City cũng như Atlanta cho biết sẽ không ủng hộ cho một đợt cắt giảm lãi suất 
vào tháng tới.
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 12/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 13/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.139
Sàn - Trần         : 22.445 - 23.833
CNY Fixing : 7.0026

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 38 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 12/11: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:   5.000/5.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25 %/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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