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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống theo quan sát đang giảm khá 

nhanh chỉ còn khoảng +600 triệu USD là yếu tố giúp tỷ giá bật tăng thời điểm cuối 
tuần vừa qua và đóng cửa ở mức 23.202 - 23.207. Trên thị trường tự do tỷ giá vẫn đang 
duy trì ở mức cao 23.230 - 23.250 kể từ đầu tuần trước. Việc thiếu vắng các thông tin 
hỗ trợ xu hướng khiến tỷ giá liên ngân hàng chưa thể bứt phá khỏi mức 23.200 đã duy 
trì trong suốt hơn 2 tháng vừa qua. Trong khi nhu cầu ngoại tệ thanh toán cuối năm 
hiện vẫn đang được đáp ứng khá đầy đủ từ nguồn cung rất dồi dào. Dự báo tỷ giá tiếp 
tục duy trì quanh mức 23.200 trong tuần này.
   * Thế giới: Trong ngày cuối tuần, báo cáo được chờ đợi nhất là doanh số bán lẻ 

tháng 10 của Mỹ tiếp tục đem tới sự hứng khởi cho toàn thị trường khi cho thấy mức 
tăng vượt dự báo trước đó. Cụ thể, doanh số bán lẻ tại các cửa hàng, nhà hàng và 
trực tuyến đã tăng 0,3% trong tháng 10 so với một tháng trước đó sau khi đã ghi nhận 
mức giảm trong tháng 9. Chi tiêu tại các trạm xăng đã tăng 1,1%, giúp thúc đẩy doanh 

số bán hàng tăng lên nhưng người tiêu 
dùng đã cắt giảm việc mua sắm các 
mặt hàng gia dụng và quần áo trong 
bối cảnh thuế quan đối với hàng tiêu 
dùng từ Trung Quốc bắt đầu tăng trong 
đầu tháng 9 khiến người tiêu dùng trở 
nên thận trọng hơn. Điều các chuyên 
gia lo ngại lúc này là việc Mỹ và Trung 
Quốc không kịp đạt thỏa thuận trước 

thời điểm ngày 15/12 khiến thuế suất mới lên hàng hóa từ Trung Quốc có hiệu lực có 
thể làm sụt giảm kỳ vọng vào mùa mua sắm mạnh mẽ cuối năm. Uớc tính chi tiêu tiêu 
dùng vốn đóng góp hơn hai phần ba GDP cho nền kinh tế, có thể chỉ tăng trưởng ở 
mức khoảng 1,5% trong quý IV. Đó sẽ là một bước giảm so với tốc độ 2,9% được ghi 
nhận trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, qua đó khiến tăng trưởng GDP 
trong quý IV của Mỹ giảm xuống dưới mức 1,0% sau khi đã ghi nhận mức tăng 1,9% 
trong quý thứ ba vừa qua. Một điểm đáng chú ý là doanh số bán lẻ trực tuyến đã tăng 
mạnh 0,9% trong tháng 10 so với tháng trước và 14,3% so với năm trước. Nhiều khả 
năng hoạt động mua sắm trực tuyến dự kiến   sẽ là động lực mạnh mẽ cho doanh số 
bán hàng trong kỳ lễ cuối năm nay.
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 15/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 18/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.140
Sàn - Trần         : 22.446 - 23.834
CNY Fixing : 7.0037

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 54 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào cuối tuần

                        Ngày 15/11: 
*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
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*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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