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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 27/10:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 93.858
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 28/10:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.145
Sàn - Trần
: 22.451 - 23.839
CNY Fixing : 6.3957
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 27/10:

*OMO: 0/1.000 tỷ VND
(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 101 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.1% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tổng vốn FDI
đăng ký cấp mới sau 10 tháng của cả nước ước đạt 23.74 tỷ USD, tăng hơn 1%
so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vốn FDI giải ngân chỉ đạt 15.15 tỷ USD,
giảm hơn 4% so với cùng kỳ năm 2020. Tháng 10 cũng là tháng thứ hai liên
tiếp mà vốn FDI thực hiện ghi nhận sự sụt giảm.
Trên liên ngân hàng, tỷ giá tiếp tục giao dịch ổn định gần mức 22.750 với
nguồn cung ngoại tệ về thị trường khá dồi dào. Đây cũng là vùng giao dịch
chủ đạo trên thị trường trong gần 3 tháng trở lại đây mặc dù chỉ số USD Index
tăng khoảng 1.8% trong giai đoạn này. Tỷ giá giao dịch trên thị trường tự do
sáng nay ở mức 23.420 - 23.450 với chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong
và ngoài nước là +8.7 triệu đồng/lượng. Dự báo sau giai đoạn đi ngang vừa
qua nhiều khả năng tỷ giá sẽ xuất hiện tín hiệu tăng trở lại trong tháng 11 nhờ
được hỗ trợ bởi nhu cầu USD cuối năm và động thái sắp tới của FED.
* Thế giới: Trong cuộc họp vào tối qua, NHTƯ Canada (BoC) đã quyết định
chấm dứt chương trình mua trái phiếu hiện tại và cho biết sẽ tăng lãi suất sớm
hơn kế hoạch đã dự kiến trước đó. Vào tháng 5 vừa qua, đây là quốc gia đầu
tiên trong nhóm G7 thực hiện cắt giảm các chương trình nới lỏng định lượng
và rất có thể cũng sẽ là nước thực hiện tăng lãi suất đầu tiên của nhóm này.
Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 ở mức cao
và thị trường việc làm cải thiện tốt là lý do cho quyết định có phần bất ngờ
này khi trước đó các chuyên gia dự báo phải đến tháng 12 năm nay BoC mới
chấm dứt chương trình mua trái phiếu có quy mô 2 tỷ USD/tuần. BoC cũng dự
kiến sẽ tăng lãi suất cơ bản (đang ở mức 0.25%) trở lại vào giữa năm 2022 chứ
không phải là vào cuối năm 2022 như kế hoạch trước đó. Đồng CAD đã tăng
mạnh so với USD sau động thái này của BoC. Thị trường đang đưa ra dự báo
tương tự cho thấy NHTƯ Anh có thể chấm dứt chương trình mua trái phiếu
trước cuối năm nay trong khi FED sẽ bắt đầu thực hiện bình thường hóa chính
sách tiền tệ vào tháng 11 sắp tới. Kế hoạch chi tiết có thể được công bố trong
cuộc họp quan trọng của các NHTƯ sẽ diễn ra trong 7 ngày sắp tới.
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.

