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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tăng nhẹ trở lại vào đầu giờ sáng nay, tỷ giá liên ngân hàng đang giao 

dịch quanh mức 23.170 - 23.175 nhờ thanh khoản tiền đồng tạm thời ổn định trở lại. 
Việc chưa có thêm tiến triển trong quá trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung 
Quốc trong khi đồng bạc xanh liên tục suy yếu trên thị trường thế giới từ đầu tuần đến 
nay khiến đà tăng tỷ giá trong nước không nhận được nhiều sự hỗ trợ. Dự báo tỷ giá 
chủ yếu duy trì quanh vùng giá mua vào của NHNN là 23.175 trong ngày giao dịch cuối 
tuần này.

   * Thế giới: Chỉ số USD Index có thêm phiên giảm điểm 
thứ 5 liên tiếp vào tối qua khi một loạt các dữ liệu kinh tế 
gần đây như việc làm khu vực tư nhân, lĩnh vực dịch vụ và 
sản xuất đều cho thấy những tín hiệu kém khả quan. Kết quả 
tương tự được các chuyên gia dự báo có thể nối tiếp trong 
dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 11 được công bố vào 
tối nay. Báo cáo mới nhất của Bộ thương mại vào tối qua cho 
thấy thâm hụt thương mại của Mỹ đã thu hẹp trong tháng 
10 trong đó đáng chú ý là nhập khẩu các mặt hàng từ Trung 
Quốc bao gồm điện thoại di động, hàng may mặc và đồ chơi 
đều sụt giảm. Nhập khẩu của các doanh nghiệp Mỹ đã giảm 

1,7% so với tháng 9, dẫn đầu là mức giảm 4,4% từ nhập khẩu hàng tiêu dùng. Nhập 
khẩu điện thoại di động giảm 4,2%, trong khi nhập khẩu đồ chơi giảm 10,1% và may 
mặc giảm 9,2%. Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc cũng giảm hơn 1,7 tỷ USD trong 
tháng 10 so với tháng 9, tương ứng với mức giảm 4,8%. Dường như các mức thuế quan 
đối với hàng tiêu dùng từ Trung Quốc có hiệu lực vào đầu tháng 9 có liên quan đến sự 
sụt giảm này tuy nhiên trước thời điểm mức thuế có hiệu lực đã xuất hiện làn sóng tăng 
cường nhập khẩu hàng hóa tích trữ trước. Trước đó, vào ngày 1/9, Mỹ đã áp dụng mức 
thuế mới đối với khoảng 111 tỷ USD hàng hóa, bao gồm lần đầu tiên một số mặt hàng 
tiêu dùng như may mặc, công cụ, điện tử và các mặt hàng tiêu dùng khác từ Trung Quốc. 
Tổng cộng, Mỹ hiện đã đánh thuế đối với khoảng 360 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung 
Quốc và dự kiến   sẽ thêm 15% thuế đối với lượng hàng nhập khẩu có trị giá 165 tỷ USD 
khác vào ngày 15/12, trừ khi hai bên đạt được một thỏa thuận trước thời điểm này. Mặc 
dù nhập khẩu và thâm hụt giảm là một tín hiệu tốt cho nền kinh tế nhưng nhập khẩu 
hàng tiêu dùng thấp hơn có thể chỉ ra sự suy giảm nhu cầu của người tiêu dùng, một tín 
hiệu tiêu cực vì chi tiêu hộ gia đình là cốt lõi cho sự tăng trưởng của nước Mỹ. 
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 05/12:
Open:  23.120 - 23.220
Low:  23.120 - 23.220
High:  23.120 - 23.220

Ngày 06/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.120 - 23.220
TG Trung tâm : 23.164
Sàn - Trần         : 22.469 - 23.859
CNY Fixing : 7.0383

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm  

3 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 138 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 05/12: 
*OMO:    2.074/7.000  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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     * 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.


