
                                     KHUYẾN CÁO 

 Báo cáo này mang tính chất nội bộ và không phục vụ bất cứ mục đích nào, cho bất cứ tổ chức nào ngoại trừ chính 

TienPhongBank. Mọi nhận định, dự báo và ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát 

hành, không được xem là quan điểm của TienPhong Bank và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các thông tin trong báo 

cáo dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng và được TienPhongBank xem là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài 

những thông tin về chính TienPhongBank, TienPhongBank không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong 

báo cáo này. Mọi thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất khuyến nghị bất kỳ hoạt động đầu tư vào bất kỳ 

công cụ tài chính nào.    

 

    

 

 

 

Tỷ giá tham khảo ( 7h57 ) 

 

 

 
Mua/B

id 

Bán/As

k 

USD/VN
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21,100 21,180 

AUD/VN

D 
19,045  19,387 

EUR/VN

D 
28,710 29,146 

JPY/VN

D 
203 207 

 

 
Thị trường Trong nước 

 

Chủ tịch nước ký lệnh công bố hiến pháp. 

(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 8/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đã ký Lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết quy định một số điểm thi 

hành Hiến pháp. 

 

Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Hiến pháp. Ảnh: VOV 

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 103 của Hiến pháp hiện hành 

về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong việc công bố 

Hiến pháp, Luật và Nghị quyết của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch 

nước đã tổ chức trọng thể buổi lễ.  

 

Cùng dự và chứng kiến lễ ký có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ Công an 

                      

         BẢN TIN NGOẠI HỐI 

                       Trung tâm ngoại hối và sản phẩm phái sinh     

    Ngày  09 Tháng 12 Năm 2013 
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Trần Đại Quang; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Bình Minh. 

Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp 

thứ 6 và được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố, là văn kiện chính trị 

pháp lý đặc biệt quan trọng, là luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước 

trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, hội 

nhập quốc tế.  

 

Hiến pháp đã thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa các bản Hiến pháp trước 

đây, khẳng định mạnh mẽ ý chí chủ quyền của nhân dân và sức 

mạnh đại đoàn kết dân tộc; khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ; khẳng định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

 

Hiến pháp khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh 

đạo Nhà nước và xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ 

nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước 

nhân dân về những quyết định của mình.  

 

Hiến pháp cũng đề cao quyền con người; quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân; quy định rõ ràng và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh 

tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường; về bảo vệ 

Tổ quốc; về bộ máy Nhà nước, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ 

quan trong bộ máy Nhà nước; về hiệu lực và sửa đổi Hiến pháp. 

 

* Trước đó, vào ngày 2/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, 

Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992 đã ký chứng thực Hiến 

pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam sửa đổi được thông qua ngày 

28/11/2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.  

( Nguồn Gov.vn ngày 08/12/2013). 

 

 

 Ngày hôm nay NHNN công bố Tỷ giá ngoại tệ bình quân 

liên ngân hàng là 21.036 đồng/USD, tỷ giá sàn, trần 
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20,826- 21,246; 

 Lãi suất giao dịch liên ngân hàng: Ngày 04/12/2013: 

          Lãi suất qua đêm: 2,47%/năm. 

          Lãi suất 1 tuần: 3,27%/năm. 

          Lãi suất 1 tháng: 4,37%/năm. 

          Lãi suất 6 tháng: 6,06%/năm. 

  

          (Nguồn: SBV ngày 09/12/2013). 

      

 

 
For further information, please 

contact: 

 

Nguyễn Minh Tuấn – Director 

(+84-4) 3768 8998 – Ext: 6568 

Email: TuanNM2@tpb.com.vn 

 

Lương Thị Ngọc Trang– FX Sales 

(+84 4) 37688998  ext: 6167    

Email: trangltn@tpb.com.vn  

 

Lê Minh Phú – FX Sales 

(+84-4) 5401 0066 – Ext: 8889 

Email: PhuLM@tpb.com.vn 

 

Lê Hải Long – FX Sales 

(+84 4) 37 688 998  ext: 6440  

Email: longlh@tpb.com.vn   

 

 

 Thị trường Quốc tế 
 

    Chỉ số USD duy trì ở mức 80,30 điểm lúc 7h48. Đến 

9h00 giảm xuống  80,28 điểm. 

    Chỉ số đồng USD giảm. Nguyên nhân do Các nhà đầu 

tư thiếu tin tưởng vào việc FED cắt giảm gói QE. Lúc 

10h30 tối thứ sáu tuần trước, Bộ lao động Mỹ công bố về 

việc làm phi nông nghiệp tháng 11 của Mỹ tốt hơn dự 

kiến, số người có việc làm phi nông nghiệp tăng 203.000 

người, cao hơn so với mức dự kiến, mức dự kiến tăng 

185.000 người, tỷ lệ lạm phát tháng 11 giảm xuống 

7%,mức dự kiến là 7,2%. Ngay sau khi công bố thông tin 

việc làm, tỷ lệ lamh phát chỉ số đồng USD tăng mạnh, 

song sau đó giảm xuống. Trong suốt hai ngày thứ bảy và 

chủ nhật, chỉ số đồng USD duy trì ở mức 80,25 điểm. 

Cho đến nay, chỉ số đồng USD và giá vàng thế giối lại trở 

về mức trước khi công bố thông tin việc làm, điều này 

cho thấy thị trường chưa tin tưởng FED sẽ cắt giảm gói 

QE sớm. Một số nhà đầu tư cho rằng FED chưa thể cắt 

giảm gói QE sớm vì có thể làm cho thanh khoản căng 

thẳng; Mặt khác theo dõi diễn biến thị trường trái phiếu 

chính phủ Mỹ mấy hôm gần đây cho thấy có sự biến 

động, sau khi công bố thông tin việc làm, giá trái phiếu 

tăng, sau đó giá trái phiếu lại giảm. Ngoài ra thị trường 

hoài nghi về việc giảm tỷ lệ lạm phát tháng 11 của Mỹ. 

mailto:TuanNM2@tpb.com.vn
mailto:PhuLM@tpb.com.vn
mailto:tuannm2@tpb.com.vn
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 Đồng USD giảm giá so với hầu hết các ngoại tệ chính, 

trừ đồng Yên nhật.( Lúc 9h00 ): 

      Đồng USD so với đồng EUR ở mức: 1EUR đổi 

1,3706 USD.  

       Đồng USD so với đồng AUD ở mức: 1 AUD đổi 

0.9120USD.  

    Đồng USD so với đồng Yên ở mức 1 USD đổi 103,03 

Yên.  

 

           
 

 

 
 

 Thị trường Vàng 
      Giá vàng tăng so với hôm thứ sáu tuần trước ở mức 

1.228,15– 1.228,65 USD/oz lúc 7h30 sáng nay. ( Giá 

vàng lúc 7h30 ngày 06/12/2013 là 1.226,68- 1.227,18 

USD/oz). 

      Giá vàng thế giới tăng so với hôm thứ sáu tuần trước 

do các nhà đầu tư chưa tin tưởng FED sẽ cắt giảm gói QE 

sớm. Trong cuộc họp của FED ngày 17-18/12/2013, FED 

có thể chưa cắt giảm gói QE vì: Có thể gây cho thanh 

khoản căng thẳng, đến tháng 1/2014 Ben Bernanke rời 

chức chủ tịch FED, nếu cắt giảm QE sớm sẽ ảnh hưởng 
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kết quả tích cực của chính sách nới lỏng định lượng do 

Bernanke đề xuất, do đó có thể cuộc họp cuối tháng 1 

năm 2014 mới quyết định cắt giảm gói QE. Ngoài ra thị 

trường hoài nghi về thông tin lạm phát tháng 11 của Mỹ 

giảm xuống 7%.  

    Tính đến ngày 04/12/2013. Số vàng dự trữ của quỹ 

SPDR là 838,7 tấn, giảm 2,70 tấn so với ngày hôm trước.   

     Giá vàng SJC của Tienphongbank có xu thế tăng trong 

phiên giao dịch sáng nay. Giá vàng lúc 7h30 sáng nay là 

35,320- 35,360 triệu đồng/lượng.( Giá vàng lúc 7h30 

ngày 6/12/2013 là 35,330- 35,360 triệu đồng/lượng). Đến  

8h30 giá vàng giảm xuống 35,300- 35,360 triệu 

đồng/lượng. Lúc 9h34 giá vàng tăng lên  35,330- 35,700 

triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch 10h00 giá vàng  

duy trì ở mức 35,340- 35,380 triệu đồng/lượng. Chênh 

lệch giữa giá mua và giá bán là 40.000 đồng/lượng.  

     Giá vàng trong, nước tăng theo giá vàng thế giới. Giá 

vàng thế giới sáng nay tăng 1,47 USD/oz so với giá vàng 

sáng hôm thứ sáu tuần trước. Do các nhà đầu tư chưa tin 

tưởng FED cắt giảm gói QE sớm.  

      Trong phiên giao dịch sáng nay giá vàng thế giới 

tăng. Giá vàng lúc 7h30 ở mức 1.228,15- 1.228,65 

USD/oz. Đến 8h30 tăng lên  1.229,52- 1.230,02 USD/oz. 

Trong phiên giao dịch lúc 10h00 giá vàng  tăng lên 

1.229,55- 1.230,05 USD/oz.  

     

     Đồng USD giảm giá so với hầu hết các ngoại tệ chính, 

giá vàng thế giới có xu hướng tăng lên. 

 

 Biểu đồ giá vàng thế giới : 
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