
NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Thị trường chủ yếu giao dịch quanh mức 23.172 - 23.177 trong ngày 

hôm qua trong khi quan sát những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông giữa 
Mỹ và Iran. Một điểm khá tích cực là thanh khoản tiền đồng những ngày đầu tháng 
không hề có dấu hiệu căng thẳng như lo ngại trước đó, giúp giữ mạch ổn định cho tỷ 
giá thời điểm chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến Tết Âm lịch. Dự báo tỷ giá không 
có nhiều biến động lớn trong ngày hôm nay và giao dịch trong vùng 23.170 - 23.178.
   * Thế giới: Thị trường cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi người đứng đầu nước Mỹ 

quyết định không tấn công quân sự đáp trả Iran vì đợt tấn công tên lửa trước đó. Đây 
có thể là động thái mở đường cho việc hạ nhiệt căng thẳng và giúp tránh được nguy 
cơ diễn ra một cuộc chiến tranh tổng lực giữa hai nước. Thông tin này dường như đã 
giúp thị trường chứng khoán hồi phục trở lại sau một phiên điều chỉnh giảm mạnh 
trên khắp các thị trường toàn cầu. Chỉ số USD Index ghi nhận mức tăng mạnh gần 
0.5% vào tối qua khi các đồng tiền đóng vai trò tài sản an toàn như JPY và CHF hạ 
nhiệt trở lại, đồng thời báo cáo tuyển dụng khu vực tư nhân tháng 12 tại Mỹ vượt mức 
kỳ vọng. Khu vực này đã tạo thêm 202 ngàn việc làm trong tháng cuối năm ngoái 
trong đó nổi bật nhất là nhóm các ngành dịch vụ do được hỗ trợ bởi mùa bán hàng 
cuối năm. Điều này dự báo sẽ tạo nên những tín hiệu tích cực cho dữ liệu việc làm 
phi nông nghiệp sẽ được công bố sau đây hai ngày. 
      Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, dự trữ thịt lợn tại các kho đông lạnh 

của Mỹ đã đạt mức kỷ lục 575 triệu pound và dường như 
căng thẳng thương mại với Trung Quốc đã làm mất đi cơ 
hội không thể tốt hơn cho hoạt động xuất khẩu thịt lợn 
của nước này. Giá thịt lợn đang gia tăng chóng mặt tại thị 
trường Trung Quốc trong năm ngoái tuy nhiên tại Mỹ giá 
đã giảm khoảng 30% kể từ mức đỉnh gần 1 USD/pound 
vào đầu tháng 4/2019. Mức thuế 72% đối với nhập khẩu 
thịt lợn từ Mỹ đã được chính quyền Trung Quốc áp dụng 
trong phần lớn thời gian của năm 2019, làm cạn kiệt nhu 
cầu đối với nguồn cung thịt lợn từ Mỹ, đứng ở mức 77,3 
triệu pound trong năm ngoái. Thay vào đó, người mua 
Trung Quốc đã chọn mua thêm thịt lợn từ Liên minh châu 
Âu và Brazil và ăn nhiều thịt bò, thịt gà hơn. Các trang 

trại nuôi lợn của Mỹ hy vọng việc thỏa thuận thương mại giữa hai nước được ký kết 
trong tuần tới cũng như cam kết mua thêm từ 40 - 50 tỷ USD nông sản từ Mỹ của 
Trung Quốc có thể mang lại một năm mới 2020 tươi sáng hơn đối với họ.

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 09 tháng 01 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 08/01:
Open:  23.125 - 23.225
Low:  23.125 - 23.225
High:  23.125 - 23.225

Ngày 09/01:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.125 - 23.225
TG Trung tâm : 23.173
Sàn - Trần         : 22.478 - 23.868
CNY Fixing : 6.9497

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 8 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 47 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.5% vào tối qua

                        Ngày 08/01: 
*OMO:    0/3.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 2 tuần (4,0%/năm)

*Bill:         0/0  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 1 tuần (2.25%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                  THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG
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 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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