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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Việc thanh khoản tiền đồng trên liên ngân hàng được cải thiện là yếu 

tố quan trọng giúp tỷ giá quay trở lại mạch ổn định trong những phiên giao dịch gần 
đây. Đóng cửa cuối ngày hôm qua, thị trường giao dịch quanh mức 23.166 - 23.171 và 
trong ngày đã có thêm 417 triệu USD được các thành viên bán về NHNN. Trong khi 
đó, tỷ giá trên thị trường tự do đã tăng trở lại mức 23.230 - 23.250 khi chênh lệch giá 
vàng giữa thị trường trong và ngoài nước đang ở mức +500 ngàn VND/lượng. Dự báo tỷ 
giá tiếp tục giao dịch quanh mức 23.165 - 23.175 trong ngày hôm nay.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index giảm nhẹ trong ngày giao dịch đầu tuần trong lúc 

chờ đợi nhiều dữ liệu kinh tế và sự kiện chính trị quan trọng trong tuần này. Khi mà 
thị trường nhìn nhận gần như chắc chắn FED sẽ không cắt giảm thêm lãi suất trong 
phiên họp bắt đầu vào tối nay thì dường như mọi sự chú ý sẽ tập trung vào cuộc bầu 
cử tại Anh và câu hỏi liệu thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có tiếp tục 
gia tăng thêm sau thời điểm ngày 15/12. Nhiều nguồn tin đã cho thấy một thỏa thuận 
giai đoạn đầu giữa Mỹ và Trung Quốc là không thể thu xếp được trước thời điểm này 
nhưng khả năng thuế quan được trì hoãn là vẫn có thể xảy ra. Vào tối qua Bộ trưởng 
Nông nghiệp của Mỹ cho biết nước này nhiều khả năng sẽ không áp thuế bổ sung với 
khoảng 160 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc trong đó có đồ chơi và điện thoại thông 
minh vào ngày Chủ Nhật tới.

   Trong khi đó, báo cáo mới nhất cho thấy 
lạm phát của Trung Quốc trong tháng 11 đã 
tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái do 
chịu ảnh hưởng bởi sự gia tăng chóng mặt của 
giá thịt lợn. Cụ thể CPI đã tăng 4,5% trong 
tháng trước và đây cũng là mức cao nhất 
trong 7 năm trở lại đây sau khi đã tăng 3,8% 

vào tháng 10. Giá thịt lợn - nhân tố quan trọng trong rổ tính toán CPI của nước này đã 
tăng 110% trong năm nay kéo theo giá thực phẩm tăng 19% trong cùng kỳ. Trong bối 
cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều vấn đề khó khăn hiện tại và tăng trưởng giảm chỉ 
còn 6% trong quý III vừa qua, việc giá cả tiêu dùng tăng mạnh sẽ càng làm trầm trọng 
thêm tình hình hiện tại. Ở chiều ngược lại, chỉ số giá thành sản xuất của Trung Quốc 
trong tháng 11 ghi nhận mức giảm 1,4% so với năm trước.
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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thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 09/12:
Open:  23.120 - 23.220
Low:  23.120 - 23.220
High:  23.120 - 23.220

Ngày 10/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.120 - 23.220
TG Trung tâm : 23.163
Sàn - Trần         : 22.468 - 23.858
CNY Fixing : 7.0400

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 5 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 10/12: 
*OMO:    6.638/12.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 2 tuần (4,00%/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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