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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục có thêm một tuần giao dịch ổn định quanh 

mức 23.200 khi chỉ số USD Index suy yếu về gần mức 97 điểm và thị trường lạc quan vào 
thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ sớm được ký kết trong tháng 11 này. Trong 
tháng 10, NHNN đã mua vào thêm gần 1,3 tỷ USD để bổ sung dự trữ ngoại hối trong khi 
trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống theo ước tính vẫn đang duy trì trên mức +1,1 tỷ USD. 
Dự báo vùng giá 23.200 tiếp tục là vùng giao dịch chủ đạo của thị trường trong tuần này.
   * Thế giới: Trong khi thị trường lao động Mỹ tiếp tục mang đến những tín hiệu tốt lành thì 

hoạt động sản xuất tại nền kinh tế lớn nhất thế giới này lại chứng kiến tháng sụt giảm thứ ba 
liên tiếp. Chỉ số USD Index tăng vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi tăng trưởng việc 
làm tháng 10 cao hơn dự báo trước đó và tiền lương vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định. 

Cụ thể, đã 
có 128 ngàn 
việc làm 
được tạo ra 
trong tháng 
10 dù con 
số trên đã 

thiếu đi khoảng 42 ngàn việc làm do cuộc biểu tình từ nhà máy sản xuất xe hơi của GM 
không được tính vào dữ liệu kỳ này. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng thêm 0,1% lên mức 3,6% 
trong tháng 10 trong khi so với cùng kỳ năm trước tăng trưởng thu nhập bình quân theo 
giờ vẫn ổn định ở mức 3%. Tuy nhiên, đà tăng của đồng USD không thể kéo dài sau khi 
báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất tại Mỹ đã có tháng suy giảm thứ 3 liên tiếp. Đồng 
bạc xanh đã suy yếu khoảng 0.6% trong hơn một tuần trở lại đây đặc biệt là kể từ khi FED 
quyết định cắt giảm lãi suất nền kinh tế Mỹ lần thứ ba trong năm nay và để ngỏ khả năng 
có thể có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12 nếu nền kinh tế có tín hiệu chuyển biến 
xấu đi. Tuy nhiên với kết quả từ báo cáo việc làm vừa qua, khả năng có thêm một đợt cắt 
giảm nữa đã giảm đi khá nhiều khi rủi ro từ suy thoái kinh tế vẫn còn thấp. Giờ đây những 
tín hiệu từ hoạt động tiêu dùng của người dân Mỹ sẽ là căn cứ cho các quyết định tiếp theo 
của FED. Trong khi 3 đợt cắt giảm lãi suất trước đó của FED được xem như là việc cơ quan 
này mua bảo hiểm trước nhằm chủ động ứng phó với các căng thẳng thương mại, hoạt 
động sản xuất chậm lại trên phạm vi toàn cầu (dù mục tiêu hoạt động của cơ quan này là 
hướng đến lợi ích bên trong nước Mỹ chứ không phải là với các cuộc chiến tranh thương 
mại với bên ngoài) và lạm phát vẫn còn dưới mức mục tiêu 2%.
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 01/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 04/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.135
Sàn - Trần         : 22.441 - 23.829
CNY Fixing : 7.0382

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 55 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào cuối tuần

                        Ngày 01/11: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill: 10.000/10.000  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

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,512
 1,514

   1,516

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael

41,80 - 42,10

41,90 - 42,10

 41,80 - 42,10

1.50 %

2.00 %

2.30 %

3.40 %  

3.80 %

1.530 %

1.524 %

1.693 %

2.180 %

2.13 %

2.44 %

3.62 %

 4.57 %

1,512

1.80 %

1.78 %

1.86 %

1.91 %

1,495

1,514

1W   2.20 %  1.63 %1.80 % 1.68 %

1Y  4.60 % 1.93 % 4.60 % 1.98 %

   -0.2
1,5031,494

41,90 - 42,15



NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60ACB shall not in any ways be liable for any profit/lost incurred by referring or using information from this report.

                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Hai, ngày 04 tháng 11 năm 2019

Bản tin
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.


