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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ số USD Index đã lấy lại được sức mạnh của mình và tăng lên mức 
cao nhất trong 3 tuần sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 8 của Mỹ tăng vượt kỳ 
vọng của các chuyên gia kinh tế. Cụ thể, doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ tăng 0,7% 
trong tháng 8 so với tháng trước mặc dù các dự báo đều nghiêng về mức giảm 0,8%, 
trong khi khảo sát tâm lý kinh doanh của FED tại Philadelphia cũng cho thấy sự cải 
thiện đáng kể. Với việc lĩnh vực này đóng góp 70% trong tăng trưởng GDP của Mỹ, 
nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chứng tỏ khả năng phục hồi tích cực khi đối mặt 
với biến thể Delta. Nhiều trường học, cơ sở đại học và văn phòng đã mở cửa trở 
lại, người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn cho hàng tạp hóa và hàng hóa tại các cửa 
hàng lớn. Những giao dịch mua sắm này, cùng với chi tiêu cao hơn cho đồ nội thất 
và linh kiện máy tính - bù đắp phần nào cho sự sụt giảm lớn trong doanh số bán xe 
hơi, vốn bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip trên toàn cầu khiến nguồn cung bị 
hạn chế. Doanh số bán hàng tại các nhà hàng không đổi vào tháng trước sau khi 

giữ tốc độ tăng nhanh từ đầu năm nay. Các nhà kinh 
tế tin rằng nỗi sợ hãi về Delta là một yếu tố có thể 
tác động trong ngắn hạn đến tâm lý tiêu dùng. Và 
bất chấp việc chậm lại vào tháng 8, doanh số tại các 
nhà hàng đã tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 
tuần trước tăng nhẹ lên mức 332.000 đơn nhưng vẫn 
giữ ở gần mức thấp của đại dịch cho thấy dấu hiệu 
các nhà tuyển dụng đang cố gắng giữ chân người lao 
động bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh và các cơn 
bão ở khu vực miền Nam đã làm đình trệ nhiều nhà 
máy tại các khu vực này.    

   JPMorgan Chase hôm thứ Tư đã đưa ra dự báo tổng sản phẩm quốc nội của nước 
Mỹ sẽ tăng ở mức +5% trong quý III so với cùng kỳ năm trước, giảm so với ước tính 
trước đó vào khoảng 7%, do sức cầu thấp hơn của nền kinh tế và tình trạng đình trệ 
sản xuất, đặc biệt là trong ngành công nghiệp xe hơi. Tín hiệu tích cực đó là đang 
có nhiều nguồn lực lớn hơn để nâng đỡ lĩnh vực bán lẻ và sự phục hồi kinh tế như 
mức tiết kiệm cao trong lịch sử, tăng trưởng việc làm mạnh mẽ và thu nhập tăng cao.

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
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 16/09:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 92.867

Ngày 17/09:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.119
Sàn - Trần         : 22.425 - 23.813
CNY Fixing : 6.4527

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 9 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 197 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.4% vào tối qua

                          Ngày 16/09: 
*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


