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Chỉ số đô la Mỹ, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với
sáu loại tiền tệ chính, giảm 0,11% xuống 95,77.

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 7/1 là 22.829 đồng (không đổi so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch
NHNN là 23.200 đồng (mua) và 23.464 đồng (bán)

Tỷ giá sáng nay tại các ngân hàng thương mại như sau: Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở
mức 23.155 đồng mua tiền mặt và 23.345 đồng bán ra. Tại ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD niêm
yết ở mức 23.140 đồng mua vào và 23.340 đồng bán ra.
Teckcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 23.135 đồng mua tiền mặt và 23.245 đồng bán ra.
Đồng đô la cao hơn so với đồng yên, với USD / JPY tăng 0,6% lên 108,31.
Trong khi đó, EUR/USD không đổi ở mức 1,1401 do đồng đô la cao hơn và dữ liệu eurozone đáng thất
vọng. Giá tiêu dùng Eurozone tăng với tốc độ chậm hơn dự kiến vào tháng 12, làm tăng kỳ vọng rằng
Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ giữ lãi suất không đổi.
Bảng Anh cao hơn khi lĩnh vực dịch vụ tăng tốc vào tháng 12. Tuy nhiên, nền kinh tế đang mất đà
trước khi Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. GBP/USD tăng 0,44% lên 1,2686.
Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 312,000 việc làm trong tháng 12/2018, cao hơn
dự báo tăng 182.000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của MarketWatch,
đưa tổng số việc làm tăng thêm trong năm 2018 lên mức cao nhất ba năm là 2,64 triệu việc làm, với
tỷ lệ thất nghiệp đạt 3,9% khi tỷ lệ tham gia lao động tăng.

Báo cáo việc làm có thể củng cố quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ đang duy trì "sức khỏe" ổn định,
song cũng có thể gia tăng hoài nghi về chiến lược nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)
trong những tháng tới.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một năm 2018 tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn
cầu 2008. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 5,6% tính chung cả năm 2018, S&P 500 để mất 6,2%
và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 4%.
Các thị trường chứng khoán thế giới cũng có một năm không tươi sáng hơn so với thị trường Phố
Wall, khi một loạt nhân tố bất ổn như tiến trình Brexit hay vấn đề ngân sách của Italy ảnh hưởng tới
tâm lý nhà đầu tư.
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Các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu liên quan đến chính sách lãi suất từ cuộc thảo luận giữa Chủ
tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell và các cựu Chủ tịch Fed Janet Yellen và Ben
Bernanke.
Chỉ số nhà quản lý mua hàng của Trung Quốc tháng 12/2018, theo khảo sát của Caixin và Markit,
giảm xuống 49,7 điểm, so với mức 50,2 điểm trong tháng 11/2018, đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ
tháng 5/2017, sau khi một loạt số liệu thương mại của các nước châu Á khác cũng kém khả quan.
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).
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