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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng duy trì ở mức 23.191 - 23.196 vào cuối ngày 

hôm qua trong bối cảnh chi phí nắm giữ ngoại tệ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong 
ngày có thêm 101 triệu USD được các ngân hàng bán về cho NHNN và trạng thái 
ngoại tệ của toàn hệ thống đang giảm khá nhanh theo quan sát của chúng tôi. Dự báo 
tỷ giá chủ yếu duy trì quanh vùng 23.190 - 23.195 trong ngày giao dịch cuối tuần này.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index tăng hơn 0.2% vào tối qua chủ yếu được hỗ trợ bởi 

sự hoài nghi của thị trường vào một kết quả tích cực trong đàm phán thương mại giữa 
Mỹ và Trung Quốc. Một ngày sau khi các thông tin cho thấy một thỏa thuận khó lòng 
đạt được trong năm nay thì vào tối qua phía Trung Quốc đã gửi lời mời đến phái đoàn 
Mỹ về một vòng đàm phán trực tiếp đại Bắc Kinh trước lễ Tạ ơn vào thứ Năm tuần sau. 
Phía Mỹ chưa phản hồi với đề nghị này vì cho biết họ muốn có những cam kết cụ thể 
từ Trung Quốc về các nội dung như bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và 
mua thêm nông sản Mỹ. Hiện Trung Quốc vẫn đang đặt cược vào khả năng phía Mỹ 
sẽ phải nhượng bộ vì Tổng thống Trump cần một chiến thắng giữa lúc các cuộc điều 
tra luận tội ông do Đảng Dân chủ phát động ngày một quyết liệt hơn và cuộc bầu cử 
Tổng thống nhiệm kỳ 2 đang tới gần. Tuy nhiên các lãnh đạo của Trung Quốc cũng cần 
một thỏa thuận thương mại để giảm bớt áp lực cho nền kinh tế trước khi mọi thứ trầm 
trọng vượt quá sự kiểm soát. Đồng thời không loại trừ khả năng Tổng thống Trump sẽ 
phủ quyết thỏa thuận với Trung Quốc dưới sức ép từ Quốc hội khi làn sóng yêu cầu 
các biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc đang gia tăng mạnh.
  Trong khi đó các chuyên gia cảnh báo thế giới nên làm quen với việc tăng trưởng 

kinh tế Trung Quốc dưới mức 6% trong thời gian tới. Việc con số dưới mức 6% không 
hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực đối với nền kinh tế. Mặc dù Chính phủ Trung Quốc 
có lý do không thể tốt hơn để giải thích cho sự suy giảm này đó là các căng thẳng 
thương mại với Mỹ cũng như sự suy yếu của kinh tế toàn cầu nhưng có một thực tế là 
bản thân sức mạnh nội tại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang thiếu đi những 
động lực cần thiết. Con số 6% có thể không mang nhiều ý nghĩa quyết định trong thời 
gian tới vì mặc dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể, giá trị của sự tăng trưởng 
đó vẫn cao hơn do những tác động cơ bản của một nền kinh tế lớn hơn. Cụ thể giá trị 
của GDP Trung Quốc là khoảng 13,26 nghìn tỷ USD trong năm 2018, so với chỉ 2,74 
nghìn tỷ USD năm 2000 và 7,48 nghìn tỷ USD trong năm 2010. Năm 2010, GDP của 
Trung Quốc tăng 10,6%, tương đương 690 tỷ USD, tuy nhiên trong khi tăng trưởng GDP 
năm 2018 là 6,6%, giá trị quy đổi lại là 820 tỷ USD.
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 20/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 21/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.151
Sàn - Trần         : 22.456 - 23.846
CNY Fixing : 7.0306

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 89 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 21/11: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:         0/5.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25 %/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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