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 Tâm lý thị trường:  
    * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa ngày hôm qua ở mức 23.239 - 23.247 

trước khi nhanh chóng mở rộng đà tăng lên mức 23.247 - 23.254 vào đầu giờ sáng nay 
với nhưng lo ngại ngày một tăng trước tình hình dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc. Dự 
báo đà tăng của tỷ giá có thể tiếp tục duy trì trong ngày hôm nay khi phần nào được hỗ 
trợ thêm bởi đà tăng của đồng USD trên thị trường thế giới với vùng giá giao dịch kỳ vọng 
ở mức 23.240 - 23.260.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index có phiên tăng điểm khoảng 0.2% vào tối qua, đánh dấu 

bằng việc quay trở lại mức 99 điểm kể từ lần gần đây nhất vào đầu tháng 10/2019. Việc 
đồng EUR giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm so với USD khi thị trường nhìn nhận 
khả năng chống chịu kém của nền kinh tế châu Âu, đặc biệt là nước Đức, trước nguy cơ 
kinh tế Trung Quốc suy yếu đã hỗ trợ cho đà tăng của đồng bạc xanh. Nền kinh tế Đức 
có mối liên kết thương mại rất mạnh mẽ với các thị trường châu Á trong đó lớn nhất là 
Trung Quốc. 

   Quay trở lại với tình hình Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang đối 
mặt với một cuộc khủng hoảng không điển hình do dịch viêm phổi cấp gây ra. Câu hỏi 
lúc này là liệu các phương thức truyền thống có thể giúp ứng phó với sự suy giảm kinh tế 
hay không? Trung Quốc đã bơm hàng tỷ USD vào hệ thống tài chính của mình, đưa ra kỳ 
vọng về việc cắt giảm lãi suất và cam kết nới lỏng mạnh tay hơn nữa trong một loạt các 
phản ứng khẩn cấp đối với cú sốc từ dịch bệnh do virus corona gây ra. Tuy nhiên, những 
giải pháp này vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả để bù đắp sự sụt giảm đột ngột trong chi tiêu 
của người tiêu dùng và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Trong các 
cuộc khủng hoảng kinh tế điển hình trước đây việc cắt giảm lãi suất, thuế và tăng trợ cấp 
của chính phủ là động lực quan trọng thúc đẩy phía cầu của toàn nền kinh tế. Với tình 
hình hiện tại, bên cạnh sự suy yếu trong nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, 
sự suy yếu về phía cung làm cho các biện pháp kích thích truyền thống bất lực để giải 
quyết các vấn đề đè nặng lên nền kinh tế 14 nghìn tỷ USD này. Các công nhân đang e 
ngại quay trở lại nhà máy, nhân viên văn phòng phải ngồi nhà làm việc, tình trạng phong 
tỏa tại nhiều thành phố ở khu vực miền Trung, biên giới và giao thương bị hạn chế đặt ra 
nhiều bài toàn nan giải cho Chính phủ Trung Quốc. Mức độ thiệt hại đối với nền kinh tế 
Trung Quốc sẽ tùy thuộc vào thời gian khống chế được dịch bệnh viêm phổi. Nhưng các 
đánh giá sơ bộ cho thấy rất khó để nền kinh tế Trung Quốc đạt mức tăng trưởng trên 5% 
trong quý I năm nay.

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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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 13/02:
Open:  23.170 - 23.280
Low:  23.170 - 23.280
High:  23.190 - 23.300

Ngày 14/02:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.190 - 23.300
TG Trung tâm : 23.215
Sàn - Trần         : 22.519 - 23.911
CNY Fixing : 6.9843

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 9 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 61 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng  

0.2% vào tối qua

                        Ngày 13/02: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 7 ngày (4,0%/năm)

*Bill:         5.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

   Số dư: 81.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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   High

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