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 Tâm lý thị trường:  

    * Trong nước:  Tỷ giá liên ngân hàng giảm nhẹ trong ngày hôm qua và giao dịch ở mức 

23.200 - 23.206 vào cuối ngày. Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh đã liên tục suy yếu 

trong  hơn 1 tuần trở lại đây và hiện đang ở mức  97.6 điểm. Kết hợp với yếu tố dồi dào của 

nguồn cung ngoại tệ trên toàn thị trường liên ngân hàng hiện tại giúp tỷ giá được dự báo sẽ 

tiếp tục duy trì ổn định quanh mức 23.200 và chờ đợi những tín hiệu mới từ FED vào cuối 

tháng này.

   * Thế giới:  Nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đón nhận những tín hiệu kém tích cực 

mới trong bối cảnh cả hai đang từng bước hạ nhiệt những căng thẳng thương mại bằng 

một thỏa thuận sơ bộ đạt được vào cuối tuần trước. Tại Mỹ, hoạt động sản xuất tiếp tục 

trượt giảm 0.5% trong tháng 9 so với tháng trước đó. Trong khi sản lượng công nghiệp nói 

chung bao gồm hoạt động của các nhà máy, hầm 

mỏ, các dịch vụ tiện ích liên quan cũng giảm 0.4% 

trong tháng 9 - tháng giảm đầu tiên kể từ năm 

2016. Chắc chắn yếu tố căng thẳng thương mại 

là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy yếu này. Tuy 

nhiên, xuất phát từ thị trường lao động Mỹ đang  

được thắt chặt quá nhiều với tỷ lệ thất nghiệp thấp 

kỷ lục khiến việc gia tăng tuyển dụng lao động để 

hồi phục sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Sau một loạt báo cáo kinh tế kém tích cực trong 

hai tuần trở lại đây, nhiều ước tính đã cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ có khả năng chỉ đạt 

mức 1.3% trong quý III năm nay. 

   Trong khi đó, những lo ngại đã thành sự thật khi báo cáo công bố sáng nay cho thấy nền 

kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Mức 

tăng trưởng trong quý III vừa qua chỉ đạt 6%, thấp hơn mức dự báo trước đó là 6.1% và tổng 

thể tăng trưởng GDP sau 9 tháng giảm chỉ còn 6.2%. Tốc độ tăng trưởng này tương đương 

với những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước nhưng quy mô tổng thế nền kinh tế đã lớn 

hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đó. Theo các chuyên gia, đây chưa phải là giai đoạn tồi 

tệ nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này mà kết quả tiêu cực có thể sẽ diễn ra vào năm 

sau khi tăng trưởng có thể giảm xuống dưới mức 6% do phải chịu sức ép từ nhiều phía. Bên 

cạnh các căng thẳng chính trị và thương mại với Mỹ, bản thân nội tại nền kinh tế nước này 

đang đối mặt với nhiều vấn đề nan giải từ việc giá cả tiêu dùng tăng nhanh khi giá thịt lợn đã 

tăng gần 70%, sự thiếu hiệu quả của các dự án đầu tư công ở địa phương, nợ xấu trong nền 

kinh tế tăng cao và vấn đề bất ổn tại Hong Kong...
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 17/10:
Open:  23.155 - 23.255
Low:  23.155 - 23.255
High:  23.155 - 23.255

Ngày 18/10:
Xu hướng           : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết    : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm: 23.154
Sàn - Trần         : 22.459 - 23.849
CNY Fixing : 7.0789

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng CNY 

giảm 99 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.4% vào tối qua

                                   Ngày 17/10: 
*OMO:   0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:18.000/18.000  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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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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