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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp sau khi bật 

tăng mạnh lên mức 23.272 - 23.279 vào ngày đầu tuần vừa qua. Mức giá đóng cửa vào 
cuối ngày hôm qua là 23.213 - 23.223 và thị trường sẽ tiếp tục thử thách ngưỡng hỗ trợ 
23.200 trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, nhiều khả năng tỷ giá sẽ chưa thể sớm quay trở về 
vùng giá 23.175 - 23.200 khi tâm lý giao dịch chung của toàn thị trường vẫn đang dành sự 
quan tâm đặc biệt đối với dịch viêm phổi cấp đang diễn ra tại Trung Quốc.
   * Thế giới: Đồng bạc xanh đón nhận nhiều thông tin tích cực trong ngày hôm qua giúp 

chỉ số USD Index ghi nhận mức tăng khoảng 0.3% trong ngày. Dữ liệu cho thấy khu vực 
tư nhân phi nông nghiệp của Mỹ đã bổ sung thêm 291.000 việc làm trong tháng 1, vượt 
xa kỳ vọng của thị trường trước đó là 150.000 việc làm với hầu hết sự tăng trưởng nằm ở 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này có thể là một tín hiệu khả quan cho báo cáo việc 
làm phi nông nghiệp quan trọng vào cuối tuần này. Đà tăng của đồng bạc xanh còn được 
hỗ trợ bởi việc Thượng viện Mỹ (do Đảng Cộng hòa chiếm đa số) đã quyết định tha bổng 
cho đương kim Tổng thống D. Trump trước các cáo buộc lạm quyền và lừa dối Quốc hội 
mà Đảng Dân chủ khởi xướng. Đây rõ ràng là một chiến thắng quan trọng của Tổng thống 
Mỹ khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ 2. Hiện 
tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ đối với ông Trump đang ở mức rất cao 49% do các thành 
tích nổi bật về mặt kinh tế và việc làm. 

   Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Mỹ đã được thu 
hẹp trở lại trong năm vừa qua, cũng là lần đầu tiên trong 6 
năm trở lại đây. Giữa căng thẳng thương mại với Trung Quốc, 
các doanh nghiệp và hộ gia đình tại Mỹ đã nhập khẩu ít 
hàng hóa hơn và xuất khẩu cũng ít hơn. Trong khi xuất khẩu 
đã giảm 0.1% (lần đầu tiên kể từ năm 2016) thì nhập khẩu 
còn giảm với tốc độ nhanh hơn (khoảng 0.4%) khiến thâm 
hụt thương mại tổng thể cả năm 2019 giảm 1.7% xuống 
còn 616.8 tỷ USD. Trung Quốc đã đánh mất vị trí là đối tác 
thương mại hàng đầu của Mỹ, chỉ còn giữ vị trí thứ ba sau 
Mexico và Canada. Đáng chú ý là tăng trưởng thương mại 
của Việt Nam với Mỹ đạt tốc độ nhanh nhất trong tất cả đối 
tác thương mại của nước này

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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thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 05/02:
Open:  23.180 - 23.290
Low:  23.170 - 23.270
High:  23.180 - 23.290

Ngày 06/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.180 - 23.290
TG Trung tâm : 23.201
Sàn - Trần         : 22.505 - 23.897
CNY Fixing : 6.9985

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 162 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 05/02: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:         8.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/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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