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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Với việc FED xem sự phục hồi của thị trường lao động là tiêu chí 
quan trọng để định hướng cho các chính sách điều hành của mình thì báo 
cáo việc làm tháng 8 công bố vào ngày thứ Sáu vừa qua là một tín hiệu khá 
tiêu cực. Quá trình tuyển dụng lao động tại Mỹ đã chậm lại đáng kể trong 
tháng 8 do biến thể Delta đang bùng phát mạnh, làm giảm tốc độ phục hồi 
kinh tế. Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế chỉ tạo ra thêm 235 ngàn việc làm 
vào tháng trước, thấp hơn nhiều so với ước tính 720 ngàn việc làm mới của 
các chuyên gia trước đó. Mức tăng này trong tháng trước giảm khá nhiều so 
với mức 1,1 triệu việc làm trong tháng 7 và 962 ngàn trong tháng 6. Tỷ lệ thất 
nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất là 5,2% trong tháng 8 từ mức 5,4% trong 
tháng 7. Thu nhập bình quân tăng 0,6% so với một tháng trước đó và 4,3% so 
với một năm trước. 
  Việc tuyển dụng vào tháng trước đặc biệt yếu trong các lĩnh vực dịch vụ 

liên quan đến tương tác trực tiếp. Việc làm trong lĩnh vực giải trí và khách sạn 
được duy trì ổn định sau khi có thêm trung bình 350 ngàn việc làm mỗi tháng 
trong sáu tháng trước đó. Các nhà bán lẻ đang cắt giảm tuyển dụng trong 
tháng 8. Biến thể Delta dường như đang đè nặng lên tăng trưởng kinh tế một 
cách rộng lớn, bao gồm cả chi tiêu và niềm tin của người tiêu dùng. Việc giảm 
tốc độ tăng trưởng việc làm có thể làm chệch hướng kế hoạch đảo ngược các 
chính sách kích thích tiền tệ giai đoạn đại dịch tại cuộc họp chính sách vào 
tháng 9, mặc dù FED nhiều khả năng sẽ bắt đầu triển khai vào cuối năm nay. 
Chỉ số USD Index đã suy yếu xuống mức thấp nhất trong 1 tháng sau khi dữ 
liệu việc làm tháng 8 của Mỹ được công bố. 
  Trong tuần này, thị trường sẽ chú ý nhiều hơn đến bình luận của các thành 

viên FED về thị trường lao động tại Mỹ và dữ liệu giá thành sản xuất vào ngày 
thứ Sáu. Bên cạnh đó là cuộc họp chính sách của NHTƯ châu Âu ECB khi 
ngày một nhiều hơn các ý kiến kêu gọi giảm dần các chương trình kích thích 
kinh tế do sự gia tăng mạnh của lạm phát trong tháng trước lên mức 3%, mức 
cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

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
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 01/09:
Open:  22.710 - 22.870
Low:  22.710 - 22.870
High:  22.710 - 22.870
Close:  22.710 - 22.870
USD Index: 92.117

Ngày 06/09:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.710 - 22.0
TG Trung tâm : 23.106
Sàn - Trần         : 22.413 - 23.799
CNY Fixing : 6.4529

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 48 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối cuối tuần

                          Ngày 01/09: 
*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


