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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 23/11:
Open: 22.610 - 22.770
Low: 22.610 - 22.770
High: 22.610 - 22.770
Close: 22.610 - 22.770
USD Index: 96.502
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 24/11:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.610 - 22.770
TG Trung tâm : 23.141
Sàn - Trần
: 22.447 - 23.835
CNY Fixing : 6.3903
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng
8 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 26 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
nhẹ vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Ngày làm việc cuối cùng của thị trường tài chính Mỹ trước khi bước
vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vào thứ Năm sẽ là thời điểm nhiều báo cáo kinh tế quan
trọng được công bố như thu nhập và tiêu dùng cá nhân, doanh số bán nhà mới,
niềm tin tiêu dùng, chỉ số PCE theo dõi lạm phát của Mỹ và đặc biệt là Biên bản
cuộc họp tháng 11 diễn ra cách đây 2 tuần của FED. Sau khi Chủ tịch Powell
chính thức được đề cử cho nhiệm kỳ thứ hai, thị trường đã gia tăng kỳ vọng
không phải 2 mà sẽ có 3 đợt tăng lãi suất sẽ được FED thực hiện trong năm 2022
do sự gia tăng mạnh gần đây của lạm phát tại Mỹ. Nhiều khả năng dữ liệu về
chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE của Mỹ vào tối nay sẽ cũng cố thêm những kỳ
vọng mới này.
Trong khi đó, cuộc chiến giá dầu giữa Mỹ và OPEC+ đang diễn ra hết sức căng
thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Biden quyết định mở kho dự trữ dầu chiến lược của
nước này để hạ nhiệt giá cả trên thị trường. Khoảng 50 triệu thùng dầu từ các
nguồn dự trữ chiến lược phối hợp với Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản
và Anh sẽ được cung ứng ra thị trường nhằm hạ nhiệt giá dầu sau khi các nhà
cung cấp của OPEC+ liên tục phớt lờ lời kêu gọi gia tăng nguồn cung dầu thô. Giá
dầu thô gần đây đã chạm mức cao nhất trong bảy năm là một trong những lý do
khiến lạm phát tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 30 năm. Đây là lần đầu tiên

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 23/11:

mà Mỹ phối hợp hành đồng như vậy với một số quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất
thế giới ở châu Á. OPEC +, bao gồm Nga, sẽ nhóm họp vào ngày 2/12 sắp tới để

*OMO: 0/1.000 tỷ VND

thảo luận về chính sách củng cố nguồn cung của mình nhưng không có bất kỳ

(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

dấu hiệu nào cho thấy sẽ có sự thay đổi trong chiến lược trước đó nhằm tăng sản

Số dư:
*Bill:
Số dư:
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0 tỷ VND
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lượng thêm 400 ngàn thùng dầu/ngày sau mỗi tháng. Tốc độ này được Mỹ xem
là quá chậm nhưng OPEC+ có lý do để lo lắng nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới
có thể sớm hạ nhiệt bởi các đợt bùng phát Covid-19 vào mùa đông năm nay. Giá
dầu tăng cao gần đây là do nhu cầu sử dụng toàn cầu phục hồi mạnh mẽ và các
nhà phân tích cho rằng việc giải phóng lượng dầu dự trữ có thể không đủ để kiềm
chế đà tăng thêm nếu không nói là có thể gây ra phản ứng ngược từ OPEC+ khiến
tổ chức này quyết định hạn chế nguồn cung trở lại.
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.

