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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng khá ổn định trong tuần vừa qua, chủ yếu quanh 

mức 23.170 - 23.178, một phần là nhờ thanh khoản tiền đồng trên toàn hệ thống duy trì 
khá ổn định. Có thêm 413 triệu USD được các ngân hàng thành viên bán về NHNN trong 
ngày thứ Sáu, đưa mức lũy kế thực hiện được trong tuần vừa qua vào khoảng 506 triệu 
USD. Dự báo trong những ngày cuối năm, lượng kiều hối về thị trường khá dồi dào kết hợp 
với hiệu ứng tích cực từ sự hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc 
sẽ giúp tỷ giá không có nhiều biến động lớn. Vùng giá giao dịch kỳ vọng chủ yếu duy trì 
quanh mức 23.170 - 23.180.
   * Thế giới: Chỉ số chứng khoán Dow Jones đã vượt mức 29.000 lần đầu tiên trong lịch 

sử vào ngày giao dịch thứ Sáu tuần qua tuy nhiên đã nhanh chóng điều chỉnh giảm trở lại 
sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12 của Mỹ không như kỳ vọng. Thị trường 
lao động tại Mỹ đã ghi nhận dấu hiệu chững lại với sự sụt giảm trong tốc độ tăng lương và 
số lượng việc làm được tạo ra. Cụ thể, trong tháng 12 vừa qua, nền kinh tế chỉ tạo ra thêm 
145 ngàn việc làm mới, dưới mức ước tính 160 ngàn và giảm đáng kể so với mức 256 ngàn 
việc làm của tháng trước đó. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp trong 50 năm 
là 3.5% nhưng tốc độ tăng trưởng tiền lương đã giảm xuống dưới mức 3% lần đầu tiên kể 

từ tháng 7/2018. Nền kinh tế số một thế giới này 
nhìn chung vẫn có khả năng chống chịu tốt với 
làn sóng suy yếu trong thương mại toàn cầu nhờ 
lĩnh vực dịch vụ tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng 
khá tốt bù đắp cho khu vực sản xuất. Tín hiệu mới 
từ thị trường việc làm tại Mỹ giúp FED có thêm lý 
do để tiếp tục giữ ổn định mặt bằng lãi suất hiện 
tại. Trước đó, thị trường định giá có 70% khả năng 

cơ quan này sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2020 do nguy cơ giá dầu tăng 
mạnh trong năm nay với những căng thẳng mới nảy sinh tại khu vực Trung Đông. Kết thúc 
phiên giao dịch cuối tuần, đồng bạc xanh ghi nhận mức giảm khoảng 0.1% sau 3 phiên 
tăng mạnh liên tục trước đó. 
   Trong tuần tiếp theo, mọi sự chú ý sẽ hướng về buổi ký kết thỏa thuận thương mại giữa 

Mỹ và Trung Quốc vào ngày thứ Tư tuần này, cùng với đó là khá nhiều các dữ liệu kinh tế 
quan trọng khác được công bố như doanh số bán lẻ và lạm phát tại Mỹ, GDP năm 2019 
của Trung Quốc và cuộc họp về chính sách tiền tệ của NHTƯ châu Âu. 

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 10/01:
Open:  23.125 - 23.225
Low:  23.125 - 23.225
High:  23.125 - 23.225

Ngày 13/01:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.125 - 23.225
TG Trung tâm : 23.162
Sàn - Trần         : 22.467 - 23.857
CNY Fixing : 6.9263

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 88 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối cuối tuần

                        Ngày 10/01: 
*OMO:    0/3.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 28 ngày (4,0%/năm)

*Bill:         0/0  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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