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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Mặc dù đóng của cuối ngày hôm qua ở mức 23.241 - 23.251 

nhưng phần lớn thời gian trong ngày thị trường chủ yếu giao dịch quanh mức 
23.250 - 23.255. Lực mua trên thị trường thường gia tăng mạnh mỗi khi tỷ giá giảm 
về vùng 23.245 - 23.250. Với việc tiếp tục được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh của đồng 
USD cũng như tình hình dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc, nhiều khả năng tỷ 
giá liên ngân hàng sẽ tiếp tục bám trụ khá vững chắc quanh vùng giá 23.250 trong 
ngày hôm nay.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index có phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp vào tối qua với 

mức tăng ghi nhận khoảng 0.2%. Nếu so với EUR thì đồng USD hiện đang ở mức 
cao nhất trong 4 tháng trở lại đây do những lo ngại về tình hình dịch bệnh viêm 
phổi cấp đã thúc đẩy vai trò tài sản an toàn của đồng USD. Trong khi đó, triển vọng 
tăng trưởng khả quan của nền kinh tế Mỹ và dữ liệu kinh tế khá yếu gần đây của 
khu vực châu Âu khiến sức hấp dẫn của đồng tiền chung ngày càng kém hơn so 
với USD. Dữ liệu mới nhất cho thấy sản lượng công nghiệp của Đức trong tháng 12 
ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ khủng hoảng kinh tế 2009 và tình hình tương tự 
cũng đang xảy ra với Ý - nền kinh tế lớn thứ 3 của EU. Những bất ổn về chính trị 
tại Đức cũng đang được quan tâm khi liên minh cầm quyền của đương kim Thủ 
tướng Angela Merkel ngày càng thất thế trong các cuộc bầu cử tại địa phương. 
   Trong khi đó, dữ liệu đáng chú ý nhất trong ngày hôm qua đến từ báo cáo lạm 

phát tháng 1 của Trung Quốc với việc ghi nhận giá cả tiêu dùng đã đạt mức cao 
nhất trong 8 năm trở lại đây. Cụ thể, chỉ số CPI đã tăng 5.4% trong tháng 1 so với 
cùng kỳ năm trước trong khi con số này của tháng 12/2019 là 4.5%. Điều này được 
xem là hệ quả của việc giá thịt lợn tăng mạnh thời điểm Tết Âm lịch tại Trung Quốc 
kết hợp với việc dịch bệnh viêm phổi do virus corona bùng phát đã làm gia tăng 
sự lo lắng trên cả nước khiến người dân mua hàng tích trữ và đẩy giá nhiều mặt 
hàng dân dụng tăng cao. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự 
bùng phát dịch bệnh lần này, lạm phát tiêu dùng đã vượt xa mức trung bình của 
cả nước và đạt mức 5,5% trong tháng 1. Tuy nhiên, tình hình có thể cải thiện trong 
tháng 2 sắp tới với việc lạm phát có thể giảm nhẹ trở lại cũng vì yếu tố dịch bệnh 
và các quy định phòng chống sự lây lan của virus corona từ Chính phủ Trung Quốc 
khiến nhu cầu mua sắm, đi lại và ăn uống giảm mạnh kể từ cuối tháng 1 vừa qua.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 10/02:
Open:  23.180 - 23.290
Low:  23.180 - 23.290
High:  23.210 - 23.310

Ngày 11/02:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.190 - 23.300
TG Trung tâm : 23.217
Sàn - Trần         : 22.520 - 23.914
CNY Fixing : 6.9897

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 34 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 10/02: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 7 ngày (4,0%/năm)

*Bill:         5.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

   Số dư: 66.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open
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   High

   Low

 Gap

 1,570
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   1,577

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

43,75 - 44,10

43,95 - 44,25

 43,70 - 44,05

2.50 %

2.70 %

3.00 %

3.80 %  

3.80 %

1.409 %

1.416 %

1.594 %

2.057 %

2.05 %

2.17 %

3.03 %

 3.75 %

1,569

1.58 %

1.67%

1.72 %

1.73 %

1,565

1,574

1W  2.50 %  1.58 %2.50 % 1.58 %

1Y  4.20 % 1.83 % 4.40 % 1.83 %

 0
1,5671,560

43,95 - 44,25



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 Ba, ngày 11 tháng 02 năm 2020

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.


