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Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/11: USD giảm, bảng Anh tăng [1]

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/11 tăng trong bối
cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của chính trị và kinh tế Mỹ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng
cho ngày hôm nay là 22.723 đồng (giảm 2
đồng so với cuối tuần qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 22.700 đồng (mua) và 23.355
đồng (bán)

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 23.275 đồng mua tiền mặt và 23.365 đồng bán ra. Tại
ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD niêm yết ở mức 23.260 đồng mua vào và 23.360 đồng bán ra.

Tính đến đầu phiên giao dịch (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo
lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,17%
ở mức 96,11.

Kinh tế Mỹ bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại (GDP quý 3 giảm xuống mức 3,5%, so với 4,2%
trong quý 2), chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh vừa qua, cũng như sức ép từ chính quyền Trump. Tuy
nhiên, khả năng FED tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới hiện vẫn đang được đánh giá cao.

Giới đầu tư đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử Quốc hội tại Mỹ diễn ra vào ngày 6/11 tới để xác định
liệu đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội.

Tỷ giá USD/JPY tăng 0,39% lên 113,16 yen.

Tỷ giá GBP/USD đã giảm 0,43% xuống còn 1,2957 đô la, Ngân hàng Anh ra khỏi Liên minh châu Âu.
Vào thời điểm chỉ còn 5 tháng nữa sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), nước Anh đang phải chịu sức
ép ngày càng lớn từ việc phải gia hạn và ký lại các thỏa thuận với hàng loạt quốc gia trên thế giới.

Tỷ giá EUR/USD đã giảm 0,20% xuống 1,1385 USD.
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Chốt phiên giao dịch hôm qua, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với
đô la Mỹ ở mức: 22.725 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 22.700 đồng (mua) và
23.357 đồng (bán)

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 23.275 đồng mua tiền mặt và 23.365 đồng bán ra. Tại
ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD niêm yết ở mức 23.260 đồng mua vào và bán ra 23.360 đồng.
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