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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng bật tăng nhanh trở lại trong ngày giao dịch đầu 

tiên sau kỳ nghỉ lễ và đóng cửa cuối ngày hôm qua ở mức 23.190 - 23.200 trước khi đạt 
mức 23.210 - 23.217 vào đầu giờ sáng nay. Yếu tố đầu tiên có thể kể đến đang hỗ trợ cho 
đà tăng của tỷ giá vào thời điểm hiện tại là việc đồng CNY trên đà suy yếu do áp lực từ 
dịch bệnh viêm phổi đang diễn ra rất phức tạp tại Trung Quốc. Tỷ giá USD/CNY hiện đã 
tăng trở lại mức 6.94 trong khi tỷ giá USD/CNH cũng đang tăng mạnh lên mức 6.97 chỉ 
một thời gian ngắn sau khi đã giảm về mức 6.84 nhờ những tín hiệu lạc quan về việc ký 
kết thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc.  Trong hai tuần vừa 
qua, chỉ số USD Index cũng ghi nhận mức tăng khoảng 0.65% do nhu cầu rất lớn của 
toàn thị trường đối với tài sản an toàn. Sáng nay, tỷ giá trên thị trường tự do trong nước 
cũng đã tăng lên mức 23.200 - 23.250. Với nhiều dư địa về mặt chính sách trong năm 
mới giúp các thành viên trên thị trường chủ động hơn trong các định hướng kinh doanh 
của mình nên nhiều khả năng đà tăng của tỷ giá liên ngân hàng có thể tiếp tục được duy 
trì trong những ngày tới. Dự báo tỷ giá giao dịch quanh vùng 23.200 - 23.230 trong ngày 
giao dịch cuối tuần này.
  * Thế giới: Chỉ số USD Index giảm trở lại trong phiên giao dịch tối qua khi dữ liệu cho 

thấy nền kinh tế Mỹ trong năm 2019 tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 3 năm trở lại 
đây đi kèm với sự suy giảm trong tiêu dùng cá nhân và nguồn vốn đầu tư tại thị trường 
Mỹ. Đây là năm thứ hai liên tiếp, nền kinh tế Mỹ không thể đạt được mức mục tiêu 3% 
mà Tổng thống D.Trump từng kỳ vọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng với 
Trung Quốc và nhu cầu suy yếu trên phạm vi toàn cầu. Tăng trưởng trong chi tiêu của 
người tiêu dùng, chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế của nước Mỹ, đã chậm lại với 
tốc độ 1,8% trong quý IV sau khi tăng với tốc độ 3,2% trong quý trước đó. Sự mở rộng 
của nền kinh tế trong quý vừa qua phản ánh sự thúc đẩy từ thương mại khi xuất khẩu 
tăng và nhập khẩu giảm mạnh. Trong biên bản cuộc họp gần đây nhất của FED đã dành 
sự lạc quan nhất định đối với diễn biến sức khỏe của nền kinh tế Mỹ nhưng thừa nhận 
đang xuất hiện nhiều nguy cơ mới đối với tăng trưởng. Đó là khả năng lạm phát có thể 
tiếp tục suy yếu trở lại và rời xa dần mức mục tiêu 2% của cơ quan này cũng như nỗi lo 
về những tín hiệu tiêu cực trong tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm 2020 do chịu 
ảnh hưởng từ dịch bệnh viêm phổi. Hiện khả năng FED cắt giảm lãi suất trong tháng 3 
sắp tới đã tăng lên mức 17.7% từ mức 7.2% sau những diễn biến mới nhất.

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 Sáu, ngày 31 tháng 01 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 30/01:
Open:  23.110 - 23.230
Low:  23.110 - 23.230
High:  23.135 - 23.245

Ngày 31/01:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.125 - 23.225
TG Trung tâm : 23.196
Sàn - Trần         : 22.500 - 23.892
CNY Fixing : 6.8876

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

11 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 23 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 30/01: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:         5000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/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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