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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Niềm tin của người tiêu dùng tại Mỹ được cải thiện đáng kể trong 
tháng 12 trước thời điểm sắp bước vào tuần nghỉ lễ cuối năm khi nổi lo về 
lạm phát và đại dịch dần giảm bớt. Sự lạc quan về triển vọng kinh tế trong 6 
tháng tới là đều đã được ghi nhận với chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ 
đã tăng lên mức 115.8 điểm trong tháng 12 từ mức 111.9 điểm của tháng 11. 
Tháng 12 là tháng quan trọng đối với chi tiêu cho kỳ nghỉ và du lịch, và các 
chỉ số về niềm tin của người tiêu dùng giúp đánh giá mức độ sẵn sàng chi tiêu 
của người Mỹ đối với hàng hóa và dịch vụ, một động lực chính của nền kinh 
tế lớn nhất thế giới này. Tuần trước, báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết 
rằng doanh số bán lẻ tăng nhẹ khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ, do người mua sắm phải 
đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng và thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, biến 
thể Omicon tiếp tục là ẩn số khó lường cho mọi kịch bản tăng trưởng kinh tế 
trong năm 2022. Xu hướng tiết kiệm trong tiêu dùng vẫn giữ ở mức cao tại Mỹ 
và theo quan sát bất chấp những kết quả tích cực trong tháng 12, chỉ số niềm 
tin tiêu dùng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức đã ghi nhận vào đầu mùa hè, 
trước khi biến thể Delta bắt đầu lây lan nhanh tại Mỹ.
  Chỉ số USD Index có phiên giảm điểm mạnh gần 0.4% vào tối qua và cùng 

với 2 phiên điều chỉnh trước đó đã lấy đi toàn bộ mức tăng điểm thiết lập 
trong ngày cuối tuần trước. Tâm lý rủi ro đã được cải thiện đặc biệt là sau 
báo cáo mới nhất từ Nam Phi cho thấy biến chủng Omicron gây ra tỷ lệ nhập 
viện và trở nặng ít hơn so với biến thể Delta. Cụ thể, tỷ lệ người mắc chủng 
này có tỷ lệ nhập viện thấp hơn khoảng từ 15-20% so với chủng Delta, ngoài 
ra tỷ lệ những người này phải nằm viện dài ngày cũng thấp hơn từ 40% đến 
45%. Hai nghiên cứu diễn ra đồng thời tại Anh và Scotland cũng cho kết quả 
ban đầu tương tự như trên. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết chủng siêu 
lây nhiễm mới có thể gây sức ép lên hệ thống y tế bởi tỷ lệ lây nhiễm tăng 
vọt trên khắp thế giới. Số lượng các ca nhiễm Covid-19 mới tại Anh đã vượt 
100.000 chỉ riêng trong ngày thứ Tư và đây cũng là số lượng ca nhiễm mới cao 
nhất hằng ngày từ trước đến nay.

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 Năm, ngày 23 tháng 12 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 22/12:
Open:  22.880 - 23.050
Low:  22.880 - 23.050
High:  22.880 - 23.050
Close:  22.880 - 23.050
USD Index: 96.122

Ngày 23/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.890 - 23.060
TG Trung tâm : 23.193
Sàn - Trần         : 22.497 - 23.889
CNY Fixing : 6.3651 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 52 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


