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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 20/09:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 93.222
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 21/09:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.134
Sàn - Trần
: 22.440 - 23.828
CNY Fixing : 6.4527
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 2
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Thị trường Trung Quốc
nghỉ lễ trong ngày hôm nay

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
nhẹ

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Với đề nghị gần đây của Trung Quốc nhằm tiến hành đàm phán
gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
đã cho thấy tiềm năng và sức hút của khu vực kinh tế này trong tương lai. Trong cơ
cấu xuất khẩu của nước ta tính đến tháng 7/2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ đợt
bùng phát dịch Covid-19, Việt Nam vẫn duy trì mức suất siêu sang thị trường các
quốc gia thuộc nhóm CPTPP. Theo số liệu của Bộ Công Thương, Việt Nam xuất siêu
59.08 triệu USD sang thị trường CPTPP trong tháng 7/2021, tăng 60.52% so với tháng
6/2021 và giảm 22.58% so với tháng 7/2020. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021,
Việt Nam xuất siêu 86.28 triệu USD hàng hóa sang thị trường này, giảm 75.94% so
với mức xuất siêu của 7 tháng năm 2020.
* Thế giới: Thời điểm đầu tuần khi một số quốc gia châu Á đang trong kỳ nghỉ lễ
Tết Trung thu trong đó có Trung Quốc thì hầu hết sự chú ý đều dồn về tình hình sức
khỏe tài chính của tập đoàn China Evergrande của nước này trước khả năng vỡ nợ
trong vài ngày tới. Rủi ro này ngày một gia tăng khi khả năng thu xếp nguồn tiền để
thanh toán khoản nợ trái phiếu đến hạn vào thứ Năm tuần này dường như là không
khả thi trong khi các cơ quan quản lý thị trường và Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa
đưa ra bất kỳ động thái cụ thể nào. Đồng Nhân dân tệ giao dịch ở thị trường bên
ngoài Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng trong khi nhu cầu nắm

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 20/09:

giữ các tiền tệ an toàn như USD, JPY tăng cao. Chính phủ Trung Quốc trong những
năm gần đây đã đưa ra nhiều chính sách nhằm hạ nhiệt thị trường bất động sản,

*OMO: 0/1.000 tỷ VND

kiểm soát dòng vốn đang chảy mạnh vào thị trường này nhằm bảo vệ an toàn cho

(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

hệ thống tài chính. Thách thức lúc này là các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt sẽ

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND

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

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT : 0934 20 40 60

được triển khai trong phạm vi bao xa để tránh sự sụp đổ có tính dây chuyền đối với
thị trường bất động sản có thể khiến bong bóng nợ xấu đổ vỡ. Sau các động thái siết
kiểm soát đối với các công ty công nghệ, gia sư trực tuyến hay các sòng bạc ở Macau,
các nhà quản lý thị trường đã cho thấy mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn từ Chính
phủ Trung Quốc. Vì vậy, các động thái đối với China Evergrande có thể phản ánh
quan điểm điều hành sắp tới đối với thị trường bất động sản, một trong những động
lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của nước này.
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.

