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 Tâm lý thị trường:  
   * Thế giới: Chỉ số USD Index có ngày tăng điểm thứ hai liên tiếp nhờ những bình 

luận về kế hoạch thu hẹp dần quy mô các chương trình kích thích kinh tế tại Mỹ 
vào tháng 11 sắp tới từ một số thành viên của FED. Cả Thống đốc FED Lael Brainard 
và các Chủ tịch FED tại New York John Williams và Charles Evans tại Chicago đều 
bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến trình này do các yếu tố kinh tế đã dần trở nên phù hợp. 
Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng động thái này không hề liên quan đến thời điểm tăng 
lãi suất trong năm tới. Trong cuộc họp chính sách tháng 9 vào giữa tuần trước phần 
lớn các thành viên của FED đã cho thấy sự ủng hộ với lộ trình cắt giảm hoàn toàn 
chương trình mua trái phiếu vào mùa hè năm sau. Bên cạnh đó, nhiều khả năng sẽ 
có một đợt tăng lãi suất vào năm 2022 và 3 đợt cho năm 2023 với dự kiến lãi suất cơ 
bản tại Mỹ sẽ tăng thêm 1% vào cuối năm 2023. Tối nay Chủ tịch FED Powell sẽ có 
bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội và dự kiến sẽ giúp làm rõ hơn những thông 
điệp về chính sách sau cuộc họp vừa qua.
  Một báo cáo ngày hôm qua từ World Bank cho thấy các quốc gia tại khu vực Đông 

Á sẽ đối mặt với sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế trong năm nay do ảnh hưởng 
của dịch bệnh, qua đó làm gia tăng khoảng cách kinh tế giữa khu vực này và phương 
Tây. Ngoại trừ Trung Quốc vẫn giữ được sự ổn định, hoạt động kinh tế trên toàn khu 
vực này đã chuyển biến theo hướng tiêu cực kể từ quý thứ II vừa qua do sự bùng 
phát của biến thể Delta và việc triển khai tiêm chủng vaccine tương đối chậm. Nhìn 
chung, nền kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương đang trên đà tăng trưởng khoảng 
7.5% trong năm nay, theo dự báo của World Bank, tăng so với mức dự báo hồi tháng 
4 là 7.4%. Nhưng sự cải thiện này đều đến từ Trung Quốc, với dự kiến   sẽ tăng trưởng 
khoảng 8.5%. Triển vọng đối với phần còn lại của khu vực là kém tích cực hơn, với 
dự báo chỉ tăng trưởng 2.5% trong năm nay, giảm so với mức dự báo 4.4% đưa ra 
vào tháng 4 vừa qua. 
  Tỷ lệ tiêm chủng vaccine đã tăng lên ở châu Á, mặc dù vẫn thấp hơn so với 

phương Tây. Theo ADB, tính đến cuối tháng 8, chưa đến một phần ba dân số trong 
khu vực đã được tiêm chủng đầy đủ, so với 52% ở Mỹ và 58% của Liên minh châu 
Âu. Lợi thế của châu Á trong thương mại hàng hóa toàn cầu - một điểm sáng của khu 
vực trong phần lớn năm qua - dự kiến   sẽ mất dần đi khi vấp phải sự cạnh tranh từ 
các khu vực khác và nhu cầu tiêu dùng toàn cầu đã đạt đỉnh vào quý II năm 2020.

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 Ba, ngày 28 tháng 09 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 27/09:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 93.404

Ngày 28/09:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.145
Sàn - Trần         : 22.451 - 23.839
CNY Fixing : 6.4608

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 87 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                          Ngày 27/09: 
*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


