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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Các thành viên trên thị trường tiếp tục bán về NHNN khoảng 121 triệu 

USD trong ngày hôm qua khi mức giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng chủ yếu 
xoay quanh quanh mức 23.200. Thị trường tiếp tục giao dịch khá trầm lắng trong hai tuần 
gần đây và xu hướng này dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài khi chúng tôi chưa thấy có bất kỳ 
yếu tố nào đủ khả năng dẫn dắt đà tăng của tỷ giá trong ngắn hạn. 
   * Thế giới: Đồng bạc xanh có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp vào tối qua nhờ sự lạc 

quan vào triển vọng cả Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại 
giai đoạn đầu tiên sau gần 20 tháng căng thẳng vừa qua. Trong khi USD Index còn được 
hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng Bảng Anh với việc nội bộ ban điều hành NHTƯ nước này 
không đạt được sự thống nhất về chính sách tiền tệ. Quá trình đàm phán thương mại giữa 
hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã ghi nhận sự nhượng bộ quan trọng đến từ Trung Quốc 

khi không yêu cầu phía Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các mức 
thuế quan đã áp dụng từ trước đến nay như là điều kiện 
tiên quyết cho thỏa thuận này. Cả hai bên đã thống nhất 
sẽ có lộ trình để cắt giảm các mức thuế quan hiện tại và 
theo các thông tin cho biết nhiều khả năng phía Mỹ sẽ 
chấp nhận gỡ bỏ gói đánh thuế lên hàng hóa của Trung 
Quốc hiệu lực vào ngày 1/9 vừa qua với quy mô khoảng 
112 tỷ USD bao gồm quần áo và màn hình phẳng TV... 
Mặc dù chưa thể thỏa mãn với sự cắt giảm này nhưng 
phía Trung Quốc dường như sẽ chấp nhận trong bối cảnh 
tăng trưởng kinh tế giảm tốc xuống mức thấp nhất trong 
vòng 3 thập kỷ trở lại đây. Báo cáo công bố ngày hôm 
qua cũng cho thấy, Hải quan Mỹ đã thu được mức tiền 
thuế kỷ lục là 7 tỷ USD trong tháng 9, tăng 59% so với 

cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy từ mức thuế quan 15% đối với hàng tiêu 
dùng nhập khẩu từ Trung Quốc có hiệu lực vào ngày đầu tháng 9. Trong khi đó, nếu tính 
trong 12 tháng kể từ tháng 9 vừa qua thì Hải quan Mỹ đã thu được 70 tỷ USD tiền thuế, 
cao gấp khoảng 2 lần so với doanh thu thuế quan trước khi diễn ra chiến tranh thương 
mại với Trung Quốc. Tỷ giá USD/CNY đã trở về dưới mức 7.0 trong ngày hôm qua nhờ tín 
hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại cũng như được hỗ trợ từ việc NHTƯ Trung Quốc cắt 
giảm lãi suất trung hạn một ngày trước đó.
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 07/11:
Open:  23.150 - 23.250
Low:  23.150 - 23.250
High:  23.150 - 23.250

Ngày 08/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.150 - 23.250
TG Trung tâm : 23.133
Sàn - Trần         : 22.439 - 23.827
CNY Fixing : 6.9945

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 63 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 07/11: 
*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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 1,490
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*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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