
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: Thị trường tiếp tục chứng kiến thêm một phiên bán ngoại tệ khá mạnh 

về NHNN với quy mô khoảng hơn 500 triệu USD trong ngày hôm qua. Như vậy chỉ 
trong vòng 1 tuần trở lại đây, các thành viên đã bán về cho NHNN khoảng gần 1,5 tỷ 
USD nhằm giúp bổ sung thêm thanh khoản tiền đồng. Dự kiến nguồn cung tiền đồng 
trên kênh liên ngân hàng sẽ dồi dào hơn trong ngày nhờ giao dịch bán ngoại tệ đã 
thực hiện trong ngày đầu tuần và có thêm nguồn tiền gửi từ Kho bạc Nhà nước trước 
đó. Dự báo tỷ giá tăng nhẹ trong ngày hôm nay nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh vùng 
giá mua vào của NHNN là 23.175. 
   * Thế giới: Các doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ đều đang hy vọng vòng thuế quan 

hiệu lực vào ngày 15/12 sắp tới sẽ được Tổng thống Trump trì hoãn. Tuy nhiên, theo 
các chuyên gia, vẫn có nhiều rủi ro có thể xảy ra. Hiện tại các quy trình thủ tục để 
triển khai vòng đánh thuế này đã hoàn thành trước đó và nếu không có bất cứ động 
thái điều chỉnh nào từ phía chính quyền Mỹ, các mức thuế mới sẽ tự động có hiệu lực 

vào thời điểm chủ nhật tuần này. Phát biểu tối 
qua, cố vấn thương mại của Nhà trắng Peter 
Navarro cho biết hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu 
nào cho thấy vòng thuế quan mới sẽ bị trì 
hoãn. Phía Mỹ vẫn đang chờ đợi những bước 
tiến mới trong quá trình đàm phán thỏa thuận 
giai thương mại đoạn 1 với Trung Quốc. Sau 
khi các nỗ lực từ Trung Quốc yêu cầu phía 

Mỹ phải xóa bỏ các mức thuế quan trước đây đã thất bại, các cuộc đàm phán gần 
đây đang tập trung vào việc yêu cầu Mỹ giảm một nửa các mức thuế quan để hạ nhiệt 
căng thẳng và mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, ở chiều ngược 
lại phía, Trung Quốc vẫn chưa đưa ra được các cam kết mạnh mẽ với một quy trình 
được kiểm soát chặt chẽ về việc mua thêm nông sản từ Mỹ để bù đắp các thiệt hại của 
nông dân - đối tượng chịu thiệt hại nhiều nhất trong cuộc chiến thương mại mà Tổng 
thống Trump phát động. Chính quyền Mỹ đã phải hỗ trợ 28 tỷ USD cho các nông dân 
để hạn chế bớt những thiệt hại do các sản phẩm không thể tiếp cận được thị trường 
Trung Quốc. Một kịch bản mà thị trường lo ngại nhất là việc nếu thuế quan không được 
trì hoãn vào ngày 15/12 sắp tới, Trung Quốc chắc chắn sẽ có các biện pháp trả đũa, 
khi đó sẽ rất khó khăn để nối lại các cuộc đàm phán trong năm tới. 
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 11 tháng 12 năm 2019

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 10/12:
Open:  23.120 - 23.220
Low:  23.120 - 23.220
High:  23.120 - 23.220

Ngày 11/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.120 - 23.220
TG Trung tâm : 23.163
Sàn - Trần         : 22.468 - 23.858
CNY Fixing : 7.0385

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 15 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 10/12: 
*OMO:    9.162/12.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 2 tuần (4,00%/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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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.


