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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 15/10:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 93.954
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 18/10:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.160
Sàn - Trần
: 22.465 - 23.855
CNY Fixing : 6.4300

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 1
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 86 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
nhẹ vào tối cuối tuần

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Chỉ số USD Index đóng cửa tuần qua với mức giảm gần 0.2% tính
chung trong cả tuần mặc dù dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 9 tăng trưởng tốt hơn kỳ
vọng trước đó. Người dân Mỹ đã tăng chi tiêu trong tháng trước, một dấu hiệu cho
thấy nhu cầu ổn định và lạm phát gia tăng khi người tiêu dùng bắt đầu vào mùa mua
sắm dịp lễ. Cụ thể, theo Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán hàng tại các cửa
hàng bán lẻ, nhà hàng và cửa hàng trực tuyến đã tăng 0.7% so với tháng trước phản
ánh nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và giá cả cao hơn.
Nếu so với cùng kỳ năm trước, doanh số bán lẻ đã
tăng trưởng 13.9% nhờ các khoản hỗ trợ từ Chính phủ
giai đoạn đại dịch, thu nhập bình quân tăng và đợt

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

bùng phát gần đây của biến thể Delta đang dần được
kiểm soát. Trước đó, các gói hỗ trợ của Chính phủ Mỹ
đã giúp các hộ gia đình tiết kiệm được khoảng 1.6
nghìn tỷ USD, chiếm 9,4% thu nhập khả dụng của họ,
cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Trong khi đó,
thu nhập theo giờ của lao động khu vực tư nhân đã
tăng 4.6% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước. Chi tiêu trong tháng 9 cho ô tô
và phụ tùng ô tô đã tăng 0.5%, trong khi chi tiêu tại các nhà hàng và quán bar cũng

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 15/10:

đã tăng 0,3%.
Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã chậm lại đáng kể trong quý III

*OMO: 0/1.000 tỷ VND

vừa qua xuống còn +4.9% so với mức +7.9% do tình trạng thiếu điện và các vấn đề

(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

về chuỗi cung ứng cộng thêm tác động từ nỗ lực kiềm chế lĩnh vực bất động sản và

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND

công nghệ của Bắc Kinh. Mặc dù vậy, trong 9 tháng đầu năm, GDP của Trung Quốc
đã tăng 9.8% so với một năm trước đó. Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên
thế giới giữ được mức tăng trưởng trong giai đoạn suy thoái do đại dịch gây ra vào

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng,

năm ngoái với mức tăng +2,3%. Câu hỏi đặt ra là liệu kế hoạch tăng cường kiểm soát

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

đối với các hoạt động kinh tế cũng như chi phí hàng hóa tăng cao và tình hình dịch

Chuyên viên Phân tích thị trường
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bệnh Covid-19 có gây ra thiệt hại lớn hơn mong đợi và buộc các nhà hoạch định
chính sách của nước này phải ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng trở lại hay không?
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.

