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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Khi thị trường mở cửa trở lại trong ngày đầu tuần, tỷ giá đã bắt đầu điều 

chỉnh giảm với mức thấp nhất ghi nhận trong ngày là 23.328 - 23.333 trước khi hồi phục 
vào cuối ngày. Việc thị trường đón nhận nguồn ngoại tệ với quy mô khoảng 200 triệu 
USD bán ra trong ngày có thể được giải thích là nguyên nhân cho sự điều chỉnh này. Mặc 
dù vậy, xu hướng giảm này của thị trường có thể chỉ là tình huống đột biến và vẫn chưa 
chắc chắn. Việc tỷ giá nhanh chóng quay trở về vùng giá cân bằng trong hơn 1 tuần trở 
lại đây là 23.335 - 23.345 cho thấy các thành viên vẫn còn đang khá dè dặt với những 
diễn biến mới nhất trên thị trường thế giới và cần thêm thời gian để thiết lập mới một 
xu hướng cụ thể, rõ ràng cho tỷ giá liên ngân hàng. Dự kiến tỷ giá tiếp tục duy trì quanh 
vùng 23.330 - 23.345 trong ngày hôm nay.   
* Thế giới:  Chỉ số USD Index ghi nhận mức giảm 0.3% vào tối qua sau khi số liệu doanh 

số bán lẻ tháng 9 của thị trường Mỹ tăng chậm hơn dự kiến và những căng thẳng chính 
trị giữa Saudi Arabia với phương Tây tiếp tục củng cố vai trò của các tài sản an toàn 
như JPY và CHF. Cụ thể, số liệu kinh tế nổi bật trong tuần này cho thấy doanh số bán lẻ 
tại Mỹ chỉ tăng 0.1% trong tháng vừa qua và đạt mức 509 tỷ USD do sự suy yếu đến từ 
chi tiêu trong lĩnh vực ăn uống. Nhiều lo ngại cho thấy chi tiêu của người dân Mỹ có thể 
tiếp tục yếu hơn trong những tháng cuối năm do giá dầu thế giới tăng mạnh và sự sụt 
giảm của thị trường chứng khoán Mỹ. Dữ liệu bán lẻ mới nhất này khiến FED phải hạ dự 
báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý III xuống chỉ còn 4% từ mức 4.2% đưa ra vào ngày 
10/10 vừa qua.

     Một báo cáo đáng chú ý vào tối qua cho thấy, thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ 
ghi nhận mức cao nhất trong 6 năm vừa qua và tương phản với sự tăng trưởng mạnh 
mẽ của cả nền kinh tế. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9, thâm hụt đã mở 
rộng ra mức 779 tỷ USD, tăng 17% từ mức 666 tỷ USD trong năm 2017 và có thể hướng 
đến mức 1000 tỷ USD trong năm tài chính 2019. Thâm hụt ngân sách thường có xu 
hướng giảm trong các giai đoạn kinh tế bùng nổ do gia tăng nguồn thu thuế từ hộ gia 
đình, doanh nghiệp và các nguồn thu phí dịch vụ công khác tuy nhiên đợt cắt giảm thuế 
từ đầu năm mà Tổng thống Trump khởi xướng đã làm sụt giảm những nguồn thu này. 
Thuế thu nhập đối với cá nhân tăng 1% trong năm tài chính vừa qua trong khi đối với 
doanh nghiệp lại giảm 31%. Đảng Cộng Hoà trước đó cho rằng việc gia tăng chi tiêu 
công và cắt giảm thuế sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh hơn và điều này cuối 
cùng sẽ dẫn đến tăng nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, với việc thâm hụt ngân sách 
đang ở mức cao trong thời điểm hiện tại, nhiều thành viên Đảng Dân chủ và cả các 
chuyên gia kinh tế đã chỉ trích rằng việc thực hiện kích thích tài khoá ở giai đoạn nền 
kinh tế vẫn đang tăng trưởng là không hợp lý và trái ngược với các nguyên lý kinh tế.
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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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 15/10:
Open:  23.300 - 23.380
Low:  23.300 - 23.380
High:  23.300 - 23.380

Ngày 16/10:
Xu hướng           : ỔN ĐỊNH
Vùng giá LNH : 23.330 - 23.345
TG Trung tâm: 22.717
Sàn - Trần         : 22.035 - 23.399
CNY Fixing : 6.9119

(Tỷ giá niêm yết) 

                     THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 35 điểm
Chỉ số USD Index giảm 

0.3% vào tối qua

                                   Ngày 15/10: 
*OMO: 0/1.000  tỷ VND

Kỳ hạn gọi thầu: 1 tuần (4.75%/năm)

*Tín phiếu: 1.100/2.000 tỷ VND

  Kỳ hạn phát hành: 

+ 2 tuần (3.0 %/năm):  1.100/2.000 tỷ VND
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 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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 1,217
 1,227

   1,233

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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