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Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/1: USD tăng cao, Euro ở mức thấp [1]

Tỷ giá
ngoại tệ ngày 4/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới treo ở mức cao do đồng
tiền này cùng với vàng là lựa chọn an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh các thị trường tài chính
chao đảo.

Ngày 4/1 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức:
22.829 đồng (tăng 1 đồng). Tỷ giá tham khảo
tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.460 đồng
(không đổi).
Đầu giờ sáng 4/1, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không
đổi so với cuối giờ phiên cuối năm trước, phổ biến ở mức 23.160 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán).
Vietcombankvà BIDV niêm yết ở mức: 23.160 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán). Vietinbank: 23.153
đồng (mua) và 23.243 đồng (bán). ACB: 23.160 đồng (mua) và 23.240 đồng (bán).
Đầu phiên giao dịch ngày 4/1 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh.
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 96,70 điểm.
USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1344 USD; 107,87 yen đổi 1 USD và 1,2565 USD đổi 1 bảng Anh.
Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới treo ở mức cao do đồng tiền này cùng với vàng là lựa
chọn an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh các thị trường tài chính chao đảo.
Đồng bạc xanh tiếp tục xu hướng tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, trong đó có euro,
bảng Anh và Nhân dân tệ do đang là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư như một nơi trú ẩn an
toàn trong bối cảnh các thị trường chứng khoán tụt giảm trên hầu khắp thế giới và triển vọng của
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kinh tế toàn cầu không tươi sáng. Chứng khoán Mỹ tiếp tục biến động mạnh.
Trong năm vừa qua, chứng khoán Mỹ đã giảm khá mạnh, từ 4-6% nhưng vẫn tiềm ẩn những bất ổn
và tiếp tục giảm trong đầu năm mới 2019. Trong khi đó, chứng khoán châu Á cũng đang giảm theo
những biến động không thuận của nền kinh tế Trung Quốc. Chứng khoán châu Âu chịu ảnh hưởng
tiêu cực từ một tiến trình nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu EU (Brexit) khó khăn.

Hiện tại, giới đầu tư đang chờ xem Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell sẽ có quan
điểm ra sao về triển vọng kinh tế Mỹ và kế hoạch tăng lãi suất trong năm 2019, khi ông tham dự
cuộc thảo luận với các cựu Chủ tịch Fed là bà Janet Yellen và ông Ben Bernanke vào cuối tuần này.
Thị trường cũng đang chờ kết quả khảo sát về hoạt động chế tạo của Mỹ dự kiến được công bố ngày
3/1, tiếp đến là báo cáo việc làm ngày 4/1.
Trên thị trường trong nước phiên ngày 3/1, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng tăng 5-10 đồng so
với phiên cuối năm trước, phổ biến ở mức: 23.160 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.
Tới cuối phiên 3/1, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.165 đồng/USD và 23.255 đồng/USD.
Vietinbank và BIDV: 23.160 đồng/USD và 23.250 đồng/USD. ACB: 23.170 đồng/USD và 23.250
đồng/USD.
Tính từ đầu năm 2018, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 470-480 đồng ở cả 2
chiều mua vào và bán ra.
Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 23.240 - 23.270 đồng/USD.
Chốt phiên giao dịch 3/1, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.163 đồng (mua) và 26.897 (bán). Tỷ giá Bảng
Anh: 28.795 đồng (mua) và 29.256 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 210,0 đồng và bán ra ở mức 217,4
đồng.
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