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Tỷ giá tham khảo ( 7h30 ) 
 

 

 Mua/Bid Bán/Ask 

USD/VND 21,060 21,140 

AUD/VND 19,162  19,458 

EUR/VND 28,506 28,866 

JPY/VND 205 207 
 

 
Thị trường Trong nước 

 WB dự báo Việt Nam tăng trưởng 5,5% vào năm 2015  

  

 

Bà Victoria Kwakwa: Việt Nam cần tập trung quan tâm tới tốc độ 

cải cách cấu trúc, đang diễn ra khá chậm,  

NĐT – Chiều 2-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) đưa 

ra dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 5,5% vào 

thời điểm 2015 và ổn định kinh tế vĩ mô sẽ được hồi phục cơ 

bản. 

Báo cáo Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam của WB cũng cho 

rằng, triển vọng kinh tế vĩ mô trung hạn vẫn tiếp tục có những 

điều kiện thuận lợi trong cán cân thanh toán. 

“Năm qua, Việt Nam đã thành công trong việc bảo đảm ổn định 

kinh tế vĩ mô, thể hiện bằng tỷ lệ lạm phát vừa phải và cải thiện 

trong cán cân đối ngoại”, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại 

Việt Nam nhận định và cho rằng: “Cần tập trung quan tâm tới tốc 
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độ cải cách cấu trúc, đang diễn ra khá chậm, để lập lại vị trí của 

Việt Nam trong lộ trình tăng trưởng cao hơn”. 

Điểm lại tình hình kinh tế, ông Sandeep Mahajan, Chuyên gia 

Kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam nhận định, tiến độ tái cơ cấu 

doanh nghiệp Nhà nước chậm hơn mong đợi và cần phải cố gắng 

nhiều hơn nữa thì mới có thể thực hiện các mục tiêu cải cách 

doanh nghiệp Nhà nước. Theo đó, cải cách cần chú ý tới sự phức 

tạp và đặc thù của từng doanh nghiệp và cần tăng cường cơ chế 

kiểm soát và phối hợp. Nợ xấu ngành ngân hàng vẫn rất quan ngại 

và cần chú ý tới vấn đề phá sản, mất khả năng thanh toán, quyền 

của chủ nợ - những vấn đề sẽ tạo điều kiện cho quá trình tái cơ cấu 

nợ doanh nghiệp. 

Về thuận lợi hóa thương mại, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng 

tại Việt Nam, báo cáo cho biết xuất khẩu vẫn duy trì mạnh trong 

những năm gần đây mặc dù môi trường bên ngoài không thuận lợi, 

tuy nhiên xuất khẩu vẫn chủ yếu là hàng giá trị thấp. Báo cáo đề 

xuất tập trung hơn vào các mặt hàng có giá trị cao nhưng muốn 

vậy đòi hỏi phải tăng cường cơ sở hạ tầng vận tải và kho vận ngoại 

thương, thủ tục cho thương mại và tổ chức chuỗi cung ứng. 

Dựa trên phân tích ban đầu từ dữ liệu điều tra mới đây nhất, báo 

cáo cũng ghi nhận phúc lợi của hầu hết người Việt Nam đã tăng 

đáng kể trong giai đoạn 2010-2012, ngay cả khi tăng trưởng bị 

chậm hơn các năm trước. Tỷ lệ nghèo và mức độ bất bình đẳng có 

vẻ đã giảm. An sinh xã hội của các nhóm dân tộc thiểu số đã được 

cải thiện đáng kể theo thời gian. Tuy vậy tình trạng nghèo vẫn tập 

trung trong các cộng đồng này – vì họ xuất phát đã nghèo hơn và 

tụt hậu hơn so với những tiến bộ vượt bậc đã đạt được trong cả 

nước. Báo cáo khuyến cáo lộ trình thoát nghèo đã được xem xét 

cho các nhóm này cũng tương tự như cho các nhóm đa số dân 

khác. Quá trình có thể bao gồm chuyển hướng sản xuất nông 

nghiệp theo hướng hàng hóa, thâm canh, chuyển sang đa dạng hóa 

nông nghiệp/hoặc chuyển sang thương mại và dịch vụ, và đầu tư 

vào giáo dục cho trẻ em. 

(Nguồn: Nhân dân ngày 02/12/2013.)  
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  Ngày hôm nay (28/11/2013) NHNN công bố Tỷ giá 

ngoại tệ bình quân liên ngân hàng là 21.036 đồng/USD, 

tỷ giá sàn, trần 20,826- 21,246; 

     Lãi suất giao dịch liên ngân hàng: Ngày 27/11/2013: 

          Lãi suất qua đêm: 3,09%/năm. 

          Lãi suất 1 tuần: 3,94%/năm. 

          Lãi suất 1 tháng: 4,99%/năm. 

          Lãi suất 6 tháng: 6,18%/năm.  

                   (Nguồn: SBV ngày 03/12/2013). 

      

 

 
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 tăng lên 80,88 điểm lúc 7h52. Đến 9h16 

tăng lên 80,94 điểm. 

    Chỉ số đồng USD tăng so với hôm thứ hai ngày 

02/12/2013. Nguyên nhân do Hiệp hội quản lý cung ứng 

dịch vụ ISM hôm thứ hai cho biết: chỉ số hoạt động PMI 

ngành công nghiệp chế tạo của Mỹ tiếp tục tăng, số 

lượng đơn đặt hàng đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 

2011 lại đây. Ngoài ra do chỉ số tuyển dụng lãnh đạo 

ngành công nghiệp chế tạo tháng 11 tăng lên 57,3 điểm, 

cao hơn mức dự đoán. Mức dự đoán là 55 điểm. Cao hơn 

mức đạt được trong tháng 10 là 56,4 điểm. Trong tuần 

này thị trường ngoại hối có thể có biến động mạnh vì có 

nhiều thông tin kinh tế quan trọng được đưa ra. Ngày 

hôm qua chỉ số PMI ngành công nghiệp chế tạo và số 

lượng đơn đặt hàng tháng 11 của Mỹ tăng mạnh, chỉ số 

ngành công nghiệp chế tạo của các nước EU và Trung 

quốc cũng tăng mạnh, tạo nên sự cạnh tranh giữa các 

ngoại tệ chủ chốt. Thị trường chờ đợi Mỹ công bố thông 

tin về việc làm phi nông nghiệp vào hôm thứ sáu tới, các 

nhà đầu tư nhận định nếu thông tin về việc làm phi nông 

nghiệp được cải thiện thì khả năng FED quyết định cắt 

giảm gói QE không còn xa nữa.   

      Đồng USD tăng giá so với hầu hết các ngoại tệ 

chính. ( Lúc 9h16 ): 

      Đồng USD tăng giá so với đồng EUR ở mức: 1EUR 

mailto:TuanNM2@tpb.com.vn
mailto:PhuLM@tpb.com.vn
mailto:tuannm2@tpb.com.vn
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đổi 1,3535 USD.  

       Đồng USD tăng giá so với đồng AUD ở mức: 1 

AUD đổi 0.9090 USD.  

    Đồng USD tăng giá so với đồng Yên ở mức 1 USD 

đổi 103,08 Yên.  

 

          Chỉ số đồng USD 80,94 điểm lúc 9h16. 

 

 
 

 Thị trường Vàng 

      Giá vàng  giảm mạnh so với hôm trước ở mức 

1.222,81– 1.223,31 USD/oz lúc 7h30 sáng nay. ( Giá 

vàng lúc 7h30 ngày hôm qua 02/12/2013 là 1.247,95- 

1.248,45 U SD/oz). Giá vàng sáng nay đã giảm 25,14 U 

SD/oz so với giá vàng sáng hôm qua. 

      Giá vàng thế giới giảm so với ngày hôm trước và có 

xu hướng giảm trong phiên giao dịch buổi sáng do chỉ số 

đồng USD tăng lên 80,94 điểm lúc 9h16. Theo thông báo 

của Hiệp hội quản lý cung ứng dịch vụ, chỉ số PMI 

ngành công nghiệp chế tạo tháng 11 của Mỹ tăng, số 

lượng đơn đặt hàng cũng  tăng mạnh, cao hơn mức dự 

đoán và cao hơn con số này trong tháng 10. Các nhà đầu 

tư cho rằng nếu thứ sáu tới, Mỹ công bố thông tin về 

việc làm phi nông nghiệp lạc quan thì trong cuộc họp 

ngày 17 và 18/12, FED có thể quyết định cắt giảm gói 

QE sớm. Đây là yếu tố có lợi cho đồng USD song không 

có lợi cho giá vàng.   

Tính đến ngày 02/11/2013. Số vàng dự trữ của quỹ 

SPDR giữ nguyên là 843,21 tấn. Số vàng dự trữ của các 

quỹ ETF giữ nguyên là 1.357,8 tấn.  

     Giá vàng SJC của Tienphongbank có xu thế giảm 

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

nay là 35,390- 35,450 triệu đồng/lượng. Đến  8h31  giá 

vàng  giữ nguyên mức 35,390- 35,450 triệu đồng/lượng. 

Lúc 9h30 giá vàng giảm xuống 35,160- 35,240 triệu 
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đồng/lượng. Trong phiên giao dịch 10h30 giá vàng  giảm 

tiếp xuống 35,120- 35,190 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 

giữa giá mua và giá bán là 70.000 đồng/lượng.  

     Giá vàng trong, nước giảm do ảnh hưởng của giá 

vàng thế giới. Giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh do 

chỉ số đồng USD tăng, trong khi đó các thông tin kinh tế 

của Mỹ lạc quan: Chỉ số PMI ngành công nghiệp chế tạo 

và số lượng đơn đặt hàng tăng mạnh hơn dự kiến.  

    Trong phiên giao dịch sáng nay giá vàng thế giới giảm 

mạnh. Giá vàng lúc 7h30 ở mức 1.222,81- 1.223,31 

USD/oz. Đến 9h31 giảm xuống 1.221,25- 1.221,75 

USD/oz. Trong phiên giao dịch lúc 10h30 giá vàng giảm 

tiếp xuống 1.220,65- 1.221,15 USD/oz.  

     

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

giá vàng giảm do thiếu các yếu tố tích cực hỗ trợ.  

 

     Biểu đồ giá vàng thế giới : 
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