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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đã giảm về dưới mức giá mua vào USD 
của NHNN là 22.650 trong 2 ngày trở lại đây. Vào đầu giờ sáng nay, thị trường 
đang giao dịch quanh mức 22.640 - 22.650 mặc dù tỷ giá trên thị trường tự 
do tiếp tục duy trì không đổi ở mức khá cao là 23.300 - 23.350. Chênh lệch 
giá vàng giữa thị trường trong và ngoài nước hiện đang ở mức +9.2 triệu đồng/
lượng.
* Thế giới: Chỉ số USD Index đang hướng đến tuần tăng điểm mạnh nhất 
trong 5 tháng sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng lên mức cao nhất 
trong 3 thập kỷ trở lại đây. Sự gia tăng của mặt bằng giá cả hàng hóa tạo ra 
nhiều phản ứng trái chiều đối với dự luật chi tiêu của Chính quyền Tổng thống 
Biden nhằm mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông, y tế, chính sách 
phúc lợi của Mỹ. Đảng Cộng hòa phản đối dự luật chi tiêu vì lo ngại sẽ dẫn 
đến sự gia tăng hơn nữa của lạm phát, trong khi đảng Dân chủ cho biết kế 
hoạch này sẽ giúp giảm chi phí cho nền kinh tế. Những chỉ trích mới nhất của 
Đảng Cộng hòa đối với kế hoạch chi tiêu cho các mục đích xã hội và chống 
biến đổi khí hậu trị giá 2 nghìn tỷ USD của Đảng Dân chủ đang ngày một gay 
gắt hơn. Trước đó, các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang cố gắng 
hoàn thành dự luật vào tuần tới và chuyển lên Thượng viện Mỹ phê duyệt. 
Moody’s Analytics đã ước tính rằng dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 
1 nghìn tỷ USD cùng với gói 2 nghìn tỷ USD kể trên sẽ cộng thêm khoảng 0.3 
điểm phần trăm vào lạm phát trung bình của Mỹ trong giai đoạn 2022 - 2024.
  Lạm phát dai dẳng cũng đang làm phức tạp chiến lược của Cục Dự trữ 

Liên bang về việc thu hẹp dần các chương trình nới lỏng tiền tệ mà FED đã 
áp dụng sớm trong đại dịch và diễn ra trong bối cảnh không chắc chắn ai sẽ 
lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Mỹ vào năm tới. Ông Biden chưa cho biết ai 
sẽ giữ chức chủ tịch FED sau khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell hết 
hạn vào tháng 2/2022. Ông Biden đã phỏng vấn ông Powell và thống đốc FED 
Lael Brainard cho vị trí này vào tuần trước. Cả hai đều có đồng quan điểm về 
khả năng áp lực lạm phát sẽ tự suy giảm dần trong thời gian tới. 

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 Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 11/11:
Open:  22.660 - 22.700
Low:  22.660 - 22.700
High:  22.660 - 22.700
Close:  22.660 - 22.700
USD Index: 95.155

Ngày 12/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.660 - 22.700
TG Trung tâm : 23.115
Sàn - Trần         : 22.422 - 23.808
CNY Fixing : 6.4065 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng     

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 80 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

hơn 0.3% vào tối qua

                          Ngày 11/11: 
*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


