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 Tâm lý thị trường:  
    * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đang hình thành ngưỡng hỗ trợ khá mạnh 

quanh vùng giá 23.220 - 23.230 trong khoảng 2 tuần trở lại đây khi theo quan sát của 
chúng tôi, lực mua thường tăng mạnh khi mức giá giao dịch rơi về vùng này. Tâm lý 
giao dịch trong thời điểm dịch bệnh việm phổi đang diễn ra phần nào khiến tỷ giá 
khó giảm sâu xuống dưới mức kể trên. Tuy nhiên, ngay cả khi dịch bệnh được kiểm 
soát (theo các chuyên gia ước tính thời điểm vào khoảng tháng 5) thì những báo cáo 
thiệt hại đối với nền kinh tế có khả năng sẽ vẫn gây áp lực lớn lên xu hướng của tỷ giá. 
Dự báo tỷ giá giao dịch chủ yếu quanh vùng giá 23.230 - 23.250 trong ngày hôm nay. 
   * Thế giới: Chỉ số USD Index ghi nhận mức tăng hơn 0.2% trong phiên giao dịch 

tối qua khi dữ liệu tâm lý kinh doanh không tốt của Đức tiếp tục nhấn chìm đồng EUR. 
Tâm lý của các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất khu vực châu 
Âu trở nên xấu đi trong tháng 2 vì lo ngại hoạt động thương mại giảm sút do ảnh hưởng 
của virus Corona, hệ quả là hoạt động sản xuất cũng dần suy yếu theo. Trong khi đó, 
nền kinh tế Mỹ vẫn tỏ ra khá kiên cường so với phần còn lại của cả thế giới giúp tạo 
nên nền tảng vũng chắc cho đồng bạc xanh. Dự kiến chỉ khi dịch bệnh viêm phổi 
được khống chế hoàn toàn và các biện pháp kích thích kinh tế của các NHTƯ trên 
thế giới được triển khai hàng loạt thì áp lực điều chỉnh giảm đối với đồng USD mới bắt 
đầu xuất hiện. 

    Tại Trung Quốc, mặc dù thị trường chứng 
khoán đã khởi sắc trở lại tuy nhiên áp lực từ 
dịch bệnh viêm phổi và các động thái nới 
lỏng tiền tệ có thể được triển khai trong thời 
gian tới của NHTƯ nước này đã khiến tỷ giá 
USD/CNY quay trở lại trên mức 7.0 vào đầu 
giờ sáng nay. Số ca nhiễm virus Corona mới 
ở Trung Quốc lần đầu tiên giảm xuống dưới 
mức 2.000 vào thứ Ba kể từ tháng 1, mặc 

dù các chuyên gia toàn cầu cảnh báo vẫn còn quá sớm để nói rằng dịch bệnh đang 
được ngăn chặn. Bên cạnh đó, một vấn đề đáng quan tâm khác là nguy cơ căng thẳng 
thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể bùng nổ trở lại khi Chính phủ Mỹ đang 
xem xét lại các quy định nhằm ngăn chặn khả năng tiếp cận các nguồn cung linh kiện, 
chip điện tử dành cho Huawei từ các công ty của Đài Loan. 

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 Tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 18/02:
Open:  23.180 - 23.290
Low:  23.180 - 23.290
High:  23.190 - 23.300

Ngày 19/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.190 - 23.300
TG Trung tâm : 23.228
Sàn - Trần         : 22.531 - 23.925
CNY Fixing : 7.0012

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

14 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 186 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 18/02: 
*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: 96.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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   Tỷ giá EUR/USD đã giảm 

khoảng 3.7% trong năm nay và 

đây cũng là mức giảm mạnh nhất 

trong 5 năm trở lại đây. Trong 

phiên tối qua, đồng EUR tiếp tục 

giảm thêm 0.38% so với USD và 

lần đầu tiên xuống dưới mức 1.08 

kể từ tháng 4/2017. Báo cáo về 

tâm lý kinh doanh tại Đức gây 

thất vọng cho toàn thị trường khi 

các chuyên gia kinh tế lo ngại virus Corona, xuất hiện ở Trung Quốc, đang tác động đến 

cả chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu tiêu dùng của Trung Quốc, có thể dẫn đến sự tăng 

trưởng yếu hơn của Đức trong quý đầu tiên năm 2020. Điều này có thể ít nhiều được phản 

ánh trong báo cáo PMI của Đức và khu vực châu Âu trong ngày thứ Sáu cuối tuần này. Đứng 

trước áp lực từ dữ liệu khu vực đồng tiền chung yếu đi sẽ thúc đẩy ECB tiếp tục giữ chính 

sách tiền tệ nới lỏng lâu hơn so với dự kiến   trước đây.

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 EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Tư, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 18/02:
Open:  1.0836 - 1.0840
Low:  1.0784 - 1.0786
High:  1.0837 - 1.0840

Ngày 19/02:
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 1.0760 - 1.0820

Ngày T+7
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.0750 -1.0930

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 18/02:
Open:  109.86 - 109.90
Low:  109.64 - 109.67
High:  109.94 - 109.96

Ngày 19/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 109.80 - 101.30

Ngày T+7
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Vùng giá : 109.15 -110.30

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Nhật 

Bản cho thấy xuất khẩu nước này 

đã giảm 2.6% so với cùng kỳ trong 

tháng 1 vừa qua và đây cũng là 

tháng sụt giảm thứ 14 liên tiếp. 

Dù vậy con số này vẫn thấp hơn 

mức 6.3% ghi nhận trong tháng 

12 năm ngoái. Sự sụt giảm trong 

hoạt động xuất khẩu ô tô, máy 

móc xây dựng và khai thác mỏ sang thị trường Mỹ là lý do chính cho mức giảm này. Hiện 

nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vẫn đang vật lộn với tác động của dịch viêm phổi và đợt tăng 

thuế doanh thu gần đây. Thách thức mà Chính phủ Nhật đang đối diện đến từ cả trong và 

ngoài nước trong khi bản thân NHTƯ nước này không còn nhiều không gian chính sách để 

kích thích nền kinh tế đang đứng trước bờ vực suy thoái này.  
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Market
Update
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,584
 1,600

   1,605

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Tư, ngày 19 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.


