
NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Lãi suất tiền đồng trên liên ngân hàng đã quay trở lại trên mức 4% 

trong ngày hôm qua khi nhu cầu tiền đồng vẫn đang gia tăng mạnh trên kênh này. Bên 
cạnh đó, thị trường có thông tin nguồn ngoại tệ với quy mô khá lớn về trong ngày khiến 
áp lực điều chỉnh giảm gia tăng lên tỷ giá. Thị trường đóng cửa cuối ngày hôm qua 
ở mức 23.188 - 23.194. Trong ngày, các thành viên đã tiếp tục bán mạnh ngoại tệ về 
NHNN với tổng khối lượng đạt khoảng 314 triệu USD. Theo quan sát, trạng thái ngoại 
tệ của toàn hệ thống đang giảm khá nhanh, chỉ còn chưa đầy 500 triệu USD một phần 
xuất phát từ động thái bán USD cho NHNN để đáp ứng nhu cầu tiền đồng hiện tại. 
Như vậy, dù chưa bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm của thanh khoản tiền đồng 
nhưng ngay từ bây giờ có thể cảm nhận áp lực đã sớm xuất hiện. Kết hợp với những 
yếu tố đã được chúng tôi đề cập trong các bản tin trước như nguồn cung USD dồi dào, 
FED cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay, Mỹ và Trung Quốc cố gắng hạ nhiệt căng 
thẳng thương mại trước năm bản lề 2020, dự báo tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định quanh mức 
23.200 từ nay đến hết năm.
  Báo cáo từ Tổng cục Hải quan trong ngày hôm qua cho thấy mặc dù trong 15 ngày 

đầu tháng 11, Việt Nam nhập siêu 26 triệu USD nhưng cán cân thương mại hàng hóa 
của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11 vẫn thặng dư 9,18 tỷ USD. Cụ thể, từ đầu 
năm đến ngày 15/11, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 229,82 tỷ USD, tăng 8% 
(tương ứng tăng 17,07 tỷ USD) trong khi tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước 
đạt 220,64 tỷ USD, tăng 7,2% (tương ứng tăng 14,76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index tăng nhẹ trong phiên giao dịch tối qua và đây cũng 

là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp do những lạc quan của thị trường vào thỏa thuận 
thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi cả hai bên có buổi đàm phán qua điện 
thoại vào tối qua. Thị trường đang chờ đợi một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa hai bên tại 
Bắc Kinh được xác nhận - động thái có thể được xem như là một tín hiệu tích cực 
trong tuần này, mở ra triển vọng vào một thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ được thông qua 
trong năm nay. 
 Tại Anh, tạm gác lại Brexit, các cuộc vận động tranh cử đang là chủ đề được quan 

tâm tại nước này. Sự lạc quan vào chiến thắng của Đảng Bảo thủ dưới sự lãnh đạo của 
Thủ tướng Johnson qua đó giành đa số trong quốc hội để chấm dứt tình trạng quốc 
hội treo hiện nay đã giúp đồng Bảng Anh có phiên tăng hơn 0.3% so với USD tối qua.
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
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 25/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.145 - 23.245
High:  23.150 - 23.250

Ngày 26/11:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 23.145 - 23.245
TG Trung tâm : 23.157
Sàn - Trần         : 22.462 - 23.852
CNY Fixing : 7.0344

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 53 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 25/11: 
*OMO:   4.000/5.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (4,50%/năm)

*Bill:         0/5.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG



NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Market Research
Email: hoangnk@acb.com.vn
Tel      : 0934 20 40 60

FINANCIAL MARKETS DIVISION
2nd Floor, 2/20 Cao Thang Street, District 3, HCMC

ACB shall not in any ways be liable for any profit/lost incurred by referring or using information from this report.

                                                                                                            INTERBANK RATE

Tuesday, 26 Nov,  2019

Market
Update

VND Rate LIBORTenor

ON

2W
1M

2M
3M

 4.50 %

  4.50 %

  4.50 %

  4.50 %

 4.50 %

1.53 %

-

1.70 %
 1.84 %

1.92 %

                                                                                                                   BOND YIELD

Vietnam Government Bond US Government BondTenor

   2Y
   5Y

10Y
 30Y

2.20 %
2.40 %

  3.66 %
   4.65 %

1.611 %
1.616 %
1.762 %
2.204 %

     * 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.


