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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa ở mức 23.197 - 23.200 vào cuối ngày 

hôm qua khi xu hướng tăng của tỷ giá đã bị hạn chế khá nhiều sau quyết định cắt giảm 
lãi suất của FED vào giữa tuần trước và thị trường vẫn đang từng ngày chờ đợi diện mạo 
của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc. Đồng CNY đã mở rộng đà 
tăng so với USD trong những phiên gần đây và hiện đang ở mức cao nhất trong hai tháng 
rưỡi so với USD nhờ kỳ vọng vào một thỏa thuận có thể được ký kết trong tháng này. Sự 
hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại đã giúp xoa dịu bớt những lo ngại về sự yếu kém 
đang bao trùm lên nền kinh tế Trung Quốc và qua đó khiến thị trường lạc quan rằng tỷ giá 
USD/CNY sẽ sớm quay trở lại mức 7.0 vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump 
cho biết ông hy vọng sẽ ký kết một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại 
một địa điểm ở Mỹ, mà nhiều khả năng sẽ là Bang nông nghiệp Iowa, một chiến trường 
quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Hiện lịch trình cho một đợt đánh thuế 
tiếp theo của Mỹ lên hàng hóa từ Trung Quốc như máy tính xách tay, đồ chơi và thiết bị 
điện tử … vẫn đang nằm trên kế hoạch dù cả hai đều đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận 
và ngăn chặn các mức thuế này được kích hoạt. Một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 
nhiều khả năng sẽ được ký kết trong tháng 11 này nhưng những thông tin mới nhất cho 
thấy một thỏa thuận tổng thể hơn sẽ bao gồm tất cả 3 giai đoạn. Chủ đề khó khăn nhất 
là việc xóa bỏ yêu cầu chuyển giao công nghệ bắt buộc đối với các doanh nghiệp Mỹ sẽ 
được chuyển sang giai đoạn 2. 
   Trong khi đó, tin tức đáng chú ý trong nước ngày hôm qua là việc báo cáo từ World 

Bank cho thấy kiều hối cả nước trong năm nay có thể đạt mức 16.7 tỷ USD (chiếm 6.4% 
GDP) và tăng nhẹ so với mức 16 tỷ USD của năm 2018. Nhìn chung kiều hối về Việt Nam 
tăng đều qua các năm từ mức hơn 1.3 tỷ USD vào năm 2000 và chỉ giảm duy nhất vào 
năm 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index hồi phục trở lại trong ngày hôm qua khi thị trường nhìn 

nhận khả năng đợt cắt giảm lãi suất lần thứ 3 của FED vào giữa tuần trước cũng là lần cắt 
giảm lãi suất cuối cùng trong năm nay của cơ quan này. Trong bối cảnh tình hình Brexit 
tại Anh chưa có thêm động thái mới thì châu Âu  đón chào bài phát biểu đầu tiên của bà 
Christine Lagarde - Chủ tịch tiếp theo của NHTƯ châu Âu. Có ít sự lựa chọn dành cho 
bà trong nhiệm kỳ đầu tiên khi nhiều khả năng bà sẽ phải tiếp tục đi theo con đường nới 
lỏng tiền tệ mà cựu Chủ tịch Draghi đã thực hiện trong bối cảnh lĩnh vực sản xuất tại Đức 
tiếp tục suy thoái và hoạt động của các nhà máy tại EU thu hẹp khá mạnh trong tháng 10 
vừa 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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 04/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 05/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.135
Sàn - Trần         : 22.441 - 23.829
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 tăng 3 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 04/11: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:    8.000/8.000  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.


