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 Tâm lý thị trường:  

    * Trong nước:  Tỷ giá liên ngân hàng duy trì chủ yếu quanh mức 23.200 - 23.205 

trong cả ngày hôm qua đồng thời đánh dấu ngày giao dịch thứ 5 liên tiếp NHNN không 

mua vào ngoại tệ. Trong ngày, số liệu cập nhật từ Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân 

xuất nhập khẩu cả nước nhập siêu nhẹ khoảng 370 triệu USD trong nửa đầu tháng 10, 

và giảm mức thặng dư thương mại từ đầu năm đến nay xuống còn khoảng 6.83 tỷ USD.  

Bên cạnh đó, báo cáo tại phiên Khai mạc Kỳ họp Quốc hội thứ 8, Quốc hội khóa XIV, 

Thủ tướng Chính phủ đã công bố nhiều điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 

nay với tốc độ tăng GDP cả năm ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng 

cao hàng đầu khu vực và thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dưới 3% và dự trữ ngoại hối 

tính đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 73 tỷ USD. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 9 

tháng đạt 14,2 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu 

suy giảm, xuất khẩu vẫn tăng khoảng 7,9%; đặc biệt xuất khẩu của khu vực kinh tế trong 

nước tăng mạnh; hướng đến xuất siêu năm thứ tư liên tiếp. Đây sẽ là nền tảng vững 

mạnh để đảm bảo sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế nói chung và thị trường ngoại hối 

nói riêng trong quý cuối năm 2019. Dự báo tỷ giá sẽ chưa có nhiều biến động lớn trong 

ngày hôm nay và giao dịch chủ yếu trên mức 23.200 khi lãi suất tiền đồng ở kênh liên 

ngân hàng vẫn đang trên đà hạ nhiệt trở lại. 

   * Thế giới:  Đà suy yếu của chỉ số USD Index trong hơn một tuần trở lại đây phần nào 

đã phản ánh tâm lý lạc quan của thị trường vào khả năng một thỏa thuận thương mại 

(dù với phạm vi hạn chế) giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được ký kết vào tháng tới. Trong bài 

phát biểu tối qua, Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc đã bắt đầu nhập khẩu trở lại 

nông sản của Mỹ như là một phần của thỏa thuận và quy mô có thể tiếp tục gia tăng 

trong những tháng tới. Đồng thời cố vấn của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow cho biết 

nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, khả năng đợt đánh thuế vào ngày 15/12 của Mỹ đối với 

hàng hóa từ Trung Quốc có thể được hủy bỏ. Thị trường đang ghi nhận nhiều tín hiệu 

tích cực về sự hợp tác đến từ cả hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này mặc dù một thỏa 

thuận thương mại toàn diện sẽ đòi hỏi nhiều tháng để thảo luận hơn. Bên cạnh đó, tâm 

lý thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi khả năng FED có thể cắt giảm thêm lãi suất vào 

cuối tháng này xuất phát từ những dữ liệu kinh tế kém khả quan được công bố gần đây 

của Mỹ. Khả năng này đang được thị trường đánh giá có hơn 90% xác suất xảy ra mặc 

dù triển vọng về một thỏa thuận thương mại đã được thắp sáng lên thời gian gần đây.
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 21/10:
Open:  23.155 - 23.255
Low:  23.155 - 23.255
High:  23.155 - 23.255

Ngày 22/10:
Xu hướng           : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết    : 23.155 - 23.255
TG Trung tâm: 23.148
Sàn - Trần         : 22.454 - 23.842
CNY Fixing : 7.0668

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng CNY 

giảm 12 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                                   Ngày 21/10: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:15.000/15.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25 %/năm)

Kỳ hạn gọi thầu: 1 tuần (4.75%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                     THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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