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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước:  Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy 
trong nửa cuối tháng 8 cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đã thặng dư trở 
lại 1.25 tỷ USD. Tính chung trong 8 tháng năm 2021, cán cân thương mại cả nước 
thâm hụt chỉ còn khoảng 2.63 tỷ USD. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 
8 tháng tính từ đầu năm 2021 đạt 429.68 tỷ USD, tăng 27.5% (tương ứng tăng 92.62 
tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.
  Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa đưa ra dự báo GDP của Việt Nam năm nay có thể tăng 

trưởng từ 3,5% - 4% với điều kiện phải kiểm soát tốt dịch bệnh trong tháng 9, chuyển 
sang trạng thái bình thường mới từ quý IV. Mặc dù mức tăng trưởng sẽ thấp nhưng 
là khá ấn tượng trong bối cảnh thế giới hiện nay. Xuất khẩu năm nay của Việt Nam 
cũng được dự báo có thể tăng 10% trong khi thu ngân sách vượt dự toán.

* Thế giới: Lạm phát tháng 8 của Mỹ không tăng cao 
như những lo ngại trước đó, một lần nữa đã xác nhận 
lại những bình luận trước đó của Chủ tịch FED khi cho 
biết sự gia tăng gần đây của giá cả chỉ diễn ra trong 
ngắn hạn sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Bộ Lao 
động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 đã tăng 
0.3% so với tháng trước đó, chậm hơn mức tăng 0.5% 
của tháng 7 và giảm rõ rệt so với tốc độ 0.9% của 
tháng 6. Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 8 
nhưng vẫn đang duy trì ở mức cao, do sự gia tăng của 

các ca nhiễm mới Covid-19 đã làm chậm triển vọng tăng trưởng kinh tế đồng thời 
tình trạng thiếu lao động và nguồn cung cấp do ảnh hưởng của đại dịch tiếp tục đẩy 
giá cả tăng lên. Chỉ số CPI cơ bản, loại trừ các danh mục hàng thực phẩm và năng 
lượng đã tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. 
  Dữ liệu của Trung Quốc công bố sáng nay cũng cho thấy những vấn đề mà nền 

kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phải đối mặt khi tiêu dùng nội địa suy yếu do các đợt 
bùng phát dịch bệnh Covid-19 trong tháng 8 vừa qua. Doanh số bán lẻ tăng trưởng 
chậm lại chỉ còn 2.5% thấp hơn mức dự báo 7% của các nhà kinh tế. Sản lượng 
công nghiệp tăng 5.3%, so với mức ước tính trung bình là 5.8%. Tỷ lệ thất nghiệp 
không đổi ở mức 5.1%.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Tư, ngày 15 tháng 09 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 14/09:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 92.661

Ngày 15/09:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.117
Sàn - Trần         : 22.423 - 23.811
CNY Fixing : 6.4492

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

13 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 8 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua

                          Ngày 14/09: 
*OMO:    0/1.000 tỷ VND

          (Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%) 

    Số dư:          0 tỷ VND

*Bill:                0/0 tỷ VND

   Số dư:        0 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU


