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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu 

11 tháng cả nước đạt 602 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 301.7 tỷ 
USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, Việt Nam xuất siêu 
gần 1.5 tỷ USD trong 11 tháng. Dự báo về tình hình xuất nhập khẩu năm nay, 
Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng: “Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng nặng nề 
và chưa từng có từ dịch Covid-19, song kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước 
ta vẫn đạt trên 545 tỷ USD. Dự báo năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ 
vượt mốc 660 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về 
thương mại quốc tế”. Trong 10 năm qua, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt 
Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Và cứ hai năm, kim ngạch xuất nhập khẩu 
lại tăng thêm 100 tỷ USD.

* Thế giới: Giá thành sản xuất tại các nhà máy tại 
Mỹ (PPI) đã tăng 9.6% trong tháng 11 so với cùng 
kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ năm 2010, báo 
hiệu rằng áp lực giá cả trên diện rộng vẫn đang 
gia tăng trong toàn bộ chuỗi cung ứng của nước 
này. Bên cạnh đó, dữ liệu PPI cơ bản, không bao 
gồm các ngành hàng năng lượng và thực phẩm, 
cũng đã tăng 7.7%, mức cao nhất từ trước đến 
này. Dường như áp lực giá cả đang diễn ra trong 
cả lĩnh vực tiêu dùng lẫn sản xuất và được dự báo 

sẽ còn kéo dài trong cả năm 2022. Giá năng lượng, thực phẩm, chi phí vận 
chuyển và kho bãi cao hơn là những nhân tố đã góp phần làm tăng lạm phát. 
Cùng với dữ liệu lạm phát tiêu dùng vào tuần trước, dữ liệu giá thành sản xuất 
vào tối qua tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng để các quan chức FED tăng 
tốc các kế hoạch cắt giảm chương trình kích thích kinh tế giai đoạn đại dịch 
vừa qua khi bắt đầu cuộc họp chính sách tháng 12 giữa tuần này. Tốc độ cắt 
giảm diễn ra nhanh hơn sẽ mở đường cho việc tăng lãi suất vào nửa đầu năm 
2022 để kiềm chế lạm phát.

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 12 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 14/12:
Open:  22.880 - 23.050
Low:  22.880 - 23.050
High:  22.880 - 23.050
Close:  22.880 - 23.050
USD Index: 96.559

Ngày 15/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.890 - 23.060
TG Trung tâm : 23.195
Sàn - Trần         : 22.499 - 23.891
CNY Fixing : 6.3716 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 41 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                          Ngày 14/12: 
*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


