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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Vào cuối ngày hôm qua, NHNN đã phát đi thông báo điều chỉnh 

giảm lãi suất có hiệu lực kể từ ngày 19/11. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền 
gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1,0%/năm xuống 0,8%/năm; lãi 
suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,5%/
năm xuống 5,0%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các nhu cầu 
vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm. 
Động thái này từ phía cơ quan quản lý thị trường nhằm thực hiện chủ trương của Chính 
phủ định hướng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp dựa trên cơ sở diễn 
biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong thời gian vừa qua. Việc lựa chọn thời điểm 
điều chỉnh cho thấy sự hợp lý từ phía NHNN khi dự báo sẽ không gây ra nhiều xáo trộn 
lớn cho tỷ giá liên ngân hàng vì nguồn cung ngoại tệ dồi dào vào thời điểm hiện tại sẽ 
hạn chế khá nhiều đà tăng của tỷ giá được hỗ trợ bởi thông tin này. Dự báo tỷ giá tăng 
nhẹ trong ngày hôm nay nhưng chưa thể bứt phá xa khỏi mức 23.200.
   * Thế giới: Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế quý III của Trung Quốc chạm mức 

thấp nhất trong 3 thập kỷ trở lại đây và những dữ liệu gần đây cho thấy tình hình có 
thể chưa thể sớm cải thiện vào quý cuối năm thì NHTƯ Trung Quốc vào hôm qua đã 
quyết định cắt giảm lãi suất cho vay ngắn hạn lần đầu tiên sau 4 năm để hỗ trợ cho 
tăng trưởng kinh tế. Tín hiệu nới lỏng mới nhất này diễn ra 2 tuần sau khi cơ quan này 
cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn qua đó tạo thêm nguồn cung tín dụng cho nền 
kinh tế đang khát vốn này. Động thái trên cũng giúp xoa dịu những lo ngại trước đó 
của thị trường về việc lạm phát đang ở mức cao ở nước này sẽ hạn chế các lựa chọn 
kích thích kinh tế của Chính phủ. Lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 10 
đã tăng vượt mức mục tiêu 3% mà Chính phủ đặt ra và ghi nhận mức tăng nhanh nhất 
trong gần 8 năm trở lại đây. Sau hai động thái mới nhất này, thị trường dự báo PBoC 
có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất LPR thêm 5 điểm cơ bản vào ngày mai và cũng có thể 
cắt giảm thêm dự trữ bắt buộc của hệ thống ngân hàng. Động thái mới nhất cho thấy 
PBoC sẽ ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt là sau khi một loạt 
dữ liệu hoạt động kinh tế và tín dụng khá yếu được công bố vào tuần trước. Nhìn chung 
PBoC sẽ chưa công bố bất kỳ động thái nới lỏng chính sách tiền tệ một cách mạnh mẽ 
nào được thực hiện ít nhất là cho đến thời điểm đầu năm sau khi quá trình đàm phán 
thương mại với Mỹ có kết quả rõ ràng.
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 Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 18/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 19/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.135
Sàn - Trần         : 22.441 - 23.829
CNY Fixing : 7.0030

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 7 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 18/11: 
*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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     * The above data are historical trading data
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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.


