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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giảm nhẹ trong ngày hôm qua và đóng cửa cuối ngày 

ở mức 23.168 - 23.174. Trong ngày, các thành viên đã bán về NHNN thêm khoảng hơn 150 
triệu USD đưa tổng mức bán về kể từ đầu tháng 12 lên gần 2 tỷ USD. Phát biểu ngày hôm qua, 
Thống đốc NHNN cho biết lượng ngoại hối được tích lũy cao kỷ lục trong năm 2019 giúp cải 
thiện lòng tin vào chính sách của Chỉnh phủ và NHNN, hỗ trợ các chính sách vĩ mô khác trong 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao khả năng chống chọi với các cú sốc của nền kinh tế. 
   * Thế giới: Chỉ số USD Index có thêm phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp vào tối qua nhờ 

được hỗ trợ bởi việc đồng GBP và EUR chịu sức ép điều chỉnh giảm khá mạnh trước rủi ro về 
một Brexit không thỏa thuận đang quay trở lại. Việc Đảng Dân chủ xúc tiến các thủ tục luận tội 
Tổng thống Mỹ dường như không gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với đồng bạc xanh trong 
bối cảnh các dữ liệu kinh tế Mỹ khá tích cực và tăng trưởng trên thị trường chứng khoán liên 
tục chinh phục các mức cao kỷ lục mới.
   Quay trở lại với mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, chi tiết khiến các chuyên 

gia quan tâm nhất chính là thỏa thuận nâng mức đơn hàng nhập khẩu các sản phẩm nông sản 
Mỹ của Trung Quốc lên 40 - 50 tỷ USD trong hai năm tới - con số gần gấp đôi so với thời điểm 

trước khi nổ ra đối đầu thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên con số 
này cũng đem lại nhiều hoài nghi về tính khả thi của nó đối với thị 
trường. Hiện sản lượng nhập khẩu nông sản Mỹ của Trung Quốc 
giảm chỉ còn khoảng 10 tỷ USD trong khi giai đoạn cao nhất cũng 
chỉ đạt khoảng 25 tỷ USD (2013 - 2014). Hai mặt hàng mà Trung 
Quốc nhập nhiều nhất từ Mỹ là thịt lợn và đậu nành. Tuy nhiên tác 
động từ dịch bệnh đã khiến quy mô đàn lợn của Trung Quốc giảm 
đi hơn 30% khiến nhu cầu mua đậu nành làm thức ăn chăn nuôi 
của Trung Quốc tất nhiên cũng sẽ giảm tương ứng. Mặc dù vậy vẫn 
có nhiều khả năng để gia tăng con số này lên mức 50 tỷ USD/năm. 
Có thể kể đến như giá cả nhiều mặt hàng hiện tại đã cao hơn nhiều 
so với thời điểm năm 2013 giúp gia tăng giá trị xuất khẩu nông sản 

sang thị trường Trung Quốc. Hoặc Mỹ có thể mở rộng xuất khẩu thêm nhiều mặt hàng nông 
nghiệp khác và các phụ gia thức ăn chăn nuôi sang thị trường Trung Quốc... Vào tháng 11, 
Trung Quốc đã cấp phép nhập khẩu gia cầm từ Mỹ, động thái có thể giúp gia tăng thêm 2 tỷ 
USD thương mại giữa hai nước trong thời gian tới. Tuy nhiên có thể phải đợi đến khi các chi 
tiết được công bố thì thị trường mới có thể đánh giá một cách chính xác nhất tính khả thi của 
thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 này.

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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Năm, ngày 19 tháng 12 năm 2019

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 18/12:
Open:  23.125 - 23.225
Low:  23.125 - 23.225
High:  23.125 - 23.225

Ngày 19/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.125 - 23.225
TG Trung tâm : 23.163
Sàn - Trần         : 22.468 - 23.858
CNY Fixing : 7.0025

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 56 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 18/12: 
*OMO:    0/3.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (4,0%/năm)

*Bill:         0/0  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN 
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