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 Tâm lý thị trường:  

    * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch nhìn chung khá ổn định trong cả 
ngày hôm qua khi chủ yếu xoay quanh mức 23.168 - 23.173. Nhu cầu tiền đồng 
thời điểm thị trường trong nước sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Âm lịch dự báo sẽ là yếu tố 
chi phối chính đến xu hướng tỷ giá lúc này. Dự báo sẽ chưa có nhiều biến động lớn 
đối với tỷ giá trong ngày hôm nay và chủ yếu giao dịch quanh mức 23.165 - 23.175. 

   * Thế giới:  Mặc dù thị trường Mỹ nghỉ lễ vào đầu tuần nhưng chỉ số USD Index 
vẫn ghi nhận phiên giao dịch tăng điểm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay nhờ 
một loạt báo cáo kinh tế tích cực vào cuối tuần trước như hoạt động xây nhà mới 
tăng lên mức cao nhất trong 13 năm vào tháng 12. Doanh số bán lẻ tháng trước 
cũng tăng trong khi hoạt động sản xuất cũng tăng ở mức cao nhất trong 8 tháng. 

Báo cáo công bố tại Hội nghị của Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển 
toàn cầu cũng cho thấy đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp trên khắp thế 
giới đã giảm năm thứ 4 liên tiếp trong năm 2019 xuống mức thấp nhất trong vòng 
một thập kỷ trở lại đây. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, năm ngoái đã giảm 
xuống còn 1.39 nghìn tỷ USD từ mức 1.41 nghìn tỷ USD của năm 2018. Sự sụt 
giảm khoảng 1% trong dòng vốn này đưa lượng vốn FDI toàn cầu xuống mức thấp 
nhất kể từ năm 2010 khi nhiều doanh nghiệp tạm hoãn các dự án đầu tư của mình 
nhằm tránh các rủi ro tài chính và căng thẳng thương mại. Châu Á vẫn là tâm điểm 
hướng đến của các dòng vốn FDI dù tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc là không 
thay đổi trong khi ghi nhận mức giảm đáng kể tại thị trường Hong Kong. Ngược lại, 
đầu tư nước ngoài ở Đông Nam Á tăng 19% lên mức 177 tỷ USD. Dự kiến tình hình 
trong năm 2020 sẽ chưa sớm được cải thiện khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ 
và Trung Quốc chỉ tạm thời hạ nhiệt chứ chưa hoàn toàn khép lại. 

   Trong khi đó, IMF lại có góc nhìn lạc quan hơn khi dự báo tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu sẽ hồi phục trở lại trong năm 2020. Triển vọng cải thiện được thúc đẩy 
bởi việc nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ vào năm ngoái và việc cả Mỹ và 
Trung Quốc đều đồng ý ngừng chiến trong thương mại giữa hai nước. Tổng sản 
phẩm quốc nội toàn cầu sẽ mở rộng khoảng 3,3% vào năm 2020, tăng từ mức 
2,9% vào năm 2019. Chính căng thẳng thương mại đã khiến nền kinh tế thế giới 
mất đi 0,8% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu, có nghĩa là GDP sẽ thấp hơn 700 
tỷ USD vào năm 2020 so với trước chiến tranh thương mại. Trong số tổn thất đó, 
chỉ một phần ba số tiền là do thuế quan và phần còn lại phản ánh hệ quả của việc 
các công ty không triển khai thêm dự án mới.
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 20/01:
Open:  23.115 - 23.225
Low:  23.115 - 23.225
High:  23.120 - 23.220

Ngày 21/01:
Xu hướng           : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết    : 23.120 - 23.220
TG Trung tâm: 23.158
Sàn - Trần         : 22.463 - 23.853
CNY Fixing : 6.8606

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng CNY 

giảm 58 điểm vào sáng nay
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                                   Ngày 20/01: 
*OMO:      0/3.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 14 ngày (4,0%/năm)

*Bill:           5.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.8 %/năm)

Kỳ hạn gọi thầu: 1 tuần (4.75%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                     THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low
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*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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