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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Nguồn cung ngoại tệ dồi dào trên thị trường tiếp tục kìm giữ tỷ giá 

liên ngân hàng quanh mức 23.200 trong ngày hôm qua mặc dù chỉ số USD Index đã 
có ba phiên tăng điểm liên tục trên thị trường quốc tế. Trong ngày hôm qua, NHNN 
đã mua vào khoảng 144 triệu USD đưa mức lũy kế mua vào từ đầu tuần đến nay đạt 
khoảng 511 triệu USD. Tuy nhiên, trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống theo quan sát 
của chúng tôi chỉ giảm nhẹ khoảng 100 triệu USD so với thời điểm cuối tuần trước và 
đang ở mức +1 tỷ USD. Dự báo tỷ giá tiếp tục không có nhiều biến động trong ngày 
hôm nay và giao dịch quanh mức giá mua vào của NHNN.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index tăng nhẹ trong ngày hôm qua mặc dù vào cuối phiên 

có thông tin cho thấy khả năng cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo cấp cao nhất của Mỹ và 
Trung Quốc để ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 có thể phải dời đến tháng 12 
năm nay. Nguyên nhân là do cả hai bên cần thêm thời gian để lựa chọn một địa điểm 
phù hợp sau khi lịch trình cũ bị hủy vì lý do bất ổn tại Chile - quốc gia đã hủy đăng 
cai tổ chức Hội nghị APEC dự kiến vào tháng 11. Bên cạnh đó, phía Trung Quốc cũng 
đưa ra đề nghị phía Mỹ phải cắt giảm các mức thuế đã áp lên hàng hóa từ Trung Quốc 
sau khi nước này cam kết gia tăng mua hàng hóa của Mỹ. 
  Trong khi đó, tại Trung Quốc, thị trường bất động sản vẫn đang là mối lo ngại rất 

lớn cho các nhà quản lý xuất phát từ khối nợ xấu khổng lồ trong lĩnh vực này cũng 
như việc giá nhà ở tại đây đang hướng tới năm suy giảm thứ hai liên tiếp. Tăng trưởng 
kinh tế Trung Quốc có mối tương quan khá lớn với sức khỏe của thị trường bất động 
sản khi thị trường này chiếm khoảng 1/5 trong cơ cấu GDP của nền kinh tế thứ hai 
thế giới này. Chi tiêu đầu tư vào thị trường bất động sản chiếm tỷ trọng đáng kể trong 
thu nhập của hộ gia đình tại Trung Quốc với 90% gia đình sở hữu một bất động sản, 
35% sở hữu căn nhà thứ hai. Trong khi tăng trưởng kinh tế đến thời điểm hiện tại của 
năm nay đang ở mức thấp nhất trong ba thập kỷ trở lại đây thì Chính phủ Trung Quốc 
không có nhiều sự lựa chọn trong việc can thiệp kích thích nền kinh tế mà chỉ giới hạn 
quanh các biện pháp như cải cách thuế, cắt giảm dự trữ bắt buộc, phát hành thêm trái 
phiếu dành cho các chính quyền địa phương để đầu tư vào hạ tầng. Bắc Kinh cũng có 
thể nới lỏng thêm chính sách tiền tệ để kích thích tăng trưởng. Nhưng nguy cơ giá bất 
động sản tăng là hạn chế lớn của giải pháp này. Việc tăng cung tiền có thể gây áp lực 
khiến đồng CNY suy yếu ở thời điểm các tập đoàn của họ có số nợ bằng đồng USD ở 
mức kỷ lục và Bộ Tài chính Mỹ đang theo dõi chặt chẽ việc thao túng tiền tệ.
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
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 06/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 07/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.134
Sàn - Trần         : 22.440 - 23.828
CNY Fixing : 7.0008

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 72 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 06/11: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:    10.000/10.000  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

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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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.


