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Tỷ giá ngoại tệ ngày
8/11 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế trượt dốc sau khi cuộc bầu cử tại Mỹ
đã rõ ràng với sự chia rẽ trong quốc hội Mỹ.

Đầu phiên giao dịch ngày 8/11 (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) đứng ở
mức 95,88 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1475 USD; 113,32 yen đổi 1 USD và 1,3138 USD đổi 1 bảng Anh.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế trượt dốc sau khi cuộc bầu cử tại Mỹ đã rõ ràng với sự
chia rẽ trong quốc hội Mỹ. Ông Donald Trump thất thế ở Hạ viện sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ.
Giới đầu tư lo sợ một loạt chính sách sẽ tắc nghẽn trong thời gian tới.

Cuộc bầu cử được thế giới theo dõi sát sao đã kết thúc với việc đảng Cộng hòa của tổng thống Mỹ
Donald Trump giữ được thế thượng phong ở Thượng viện, trong khi đảng Dân chủ chiếm được đa số ở
Hạ viện.

Việc đảng của ông Trump đánh mất Hạ viện khiến giới đầu tư lo ngại một loạt các đề suất về chính
sách tài khóa, trong đó có các chính sách hỗ trợ tăng trưởng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển (như
cắt giảm thuế) có thể bì nhấn chìm ở Hạ viện và có thể "chết".

Triển vọng kinh tế bớt sáng sủa và đồng USD ngay lập tức giảm mạnh.
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Các thị trường thế giới, bao gồm chứng khoán và tài chính ở nhiều nước châu Âu, Nhật và Trung
Quốc phản ứng tích cực với thông tin quốc hội Mỹ bị phân rẽ, mà theo đó nhiều luật mới quan trọng
sẽ gặp cản trở trong 2 năm sắp tới của ông Trump.

Lợi suất trái phiếu giảm mạnh kéo đồng USD suy giảm nhanh.

Hiện tại, giới đầu tư cũng đang đón đợi kết quả của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để xác định manh
mối chính sách tiền tệ của Mỹ. Thị trường chờ xem Fed có ý định nâng lãi suất vào tháng 12 tới và
trong năm 2019 hay không. Qua đó, thị trường xác định tiếp hướng đi của đồng USD.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 7/11, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng không đổi so với
phiên liền trước, phổ biến ở mức: 23.280 đồng/USD và 23.360 đồng/USD.

Tới cuối phiên 7/11, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ngoại tệ ở mức: 23.280 đồng/USD và
23.270 đồng/USD. Vietinbank: 23.266 đồng/USD và 23.356 đồng/USD. ACB: 23.280 đồng/USD và
23.360 đồng/USD.

Tính từ đầu năm, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 560-575 đồng ở cả 2 chiều
mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 23.395 - 23.415 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 7/11, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.472 đồng (mua) và 27.081 (bán). Tỷ giá Bảng
Anh: 30.228 đồng (mua) và 30.712 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 200,0 đồng và bán ra ở mức 207,0
đồng.
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