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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ số USD Index duy trì đà tăng điểm khi thị trường mở cửa trở lại vào 
ngày đầu tuần theo sau 2 phiên tăng khá mạnh trước đó. Cuộc họp chính sách tháng 
9 của FED vào giữa tuần này là chất xúc tác quan trọng của thị trường hiện tại. FED 
sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào tối thứ Ba trước khi công bố 
chính sách vào rạng sáng ngày thứ Năm và các chuyên gia sẽ theo dõi bất kỳ chi 
tiết nào về kế hoạch của NHTƯ lớn nhất thế giới này nhằm bắt đầu cắt giảm chương 
trình mua trái phiếu hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp giai đoạn đại dịch có quy mô 120 
tỷ USD mỗi tháng. Lịch trình của FED để giảm bớt kích thích kinh tế là một tín hiệu 
rất quan trọng khi thị trường tin rằng nó có thể là bước đầu tiên hướng tới việc tăng 
lãi suất của cơ quan này. Một số quan chức của FED đã cho biết việc cắt giảm các 
chương trình kích thích sẽ bắt đầu trong năm nay, một quan điểm có thể được Chủ 
tịch FED Jerome Powell đưa ra trong cuộc họp lần này, trong khi nhấn mạnh việc 
tăng lãi suất vẫn chưa được thực hiện. Bên cạnh những lo ngại về viễn cảnh chính 
sách tiền tệ bị thắt chặt hơn bởi FED thị trường còn lo ngại rằng biến thể Delta có 
thể làm chậm tăng trưởng kinh tế trong những tháng tới và nguy cơ tăng thuế thu 
nhập doanh nghiệp tại Mỹ. Trong tuần còn có các cuộc họp khác từ các Ngân hàng 
Trung ương như Nhật Bản, Anh, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Indonesia, Philippines, 
Đài Loan, Brazil, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các cuộc bầu cử ở Canada và Đức.
   Trong khi đó, tâm lý lo ngại rủi ro đang gia tăng xuất phát từ nguy cơ vỡ nợ tài 

chính của tập đoàn bất động sản China Evergrande khiến thị trường chứng khoán và 
tiền tệ của Trung Quốc chịu nhiều áp lực. Nhà phát triển bất động sản Trung Quốc 
Evergrande có khoản thanh toán trái phiếu trị giá 83,5 triệu USD sẽ đến hạn vào thứ 
Năm tuần này, nhưng các chuyên gia đang định giá có khả năng vỡ nợ khá cao nếu 
không có sự hỗ trợ từ Chính phủ Trung Quốc. Điều này có thể là đỉnh điểm rủi ro đối 
với tập đoạn có giá trị khoảng 355 tỷ USD với hơn 1.300 doanh nghiệp liên kết trên 
khắp Trung Quốc nhưng lại đứng trước khối nợ khổng lồ khoảng 300 tỷ USD. Nhà 
phát triển bất động sản lớn thứ hai của Trung Quốc này đang cố gắng để huy động 
tiền mặt, với việc bán giảm giá các căn hộ cũng như bán bớt cổ phần trong mạng 
lưới kinh doanh rộng lớn của mình, nhưng không thành công. Những lo ngại rằng 
Evergrande có thể vỡ nợ đang lan sang các thị trường tài chính của Trung Quốc và 
thậm chí có nguy cơ ảnh hưởng đến các thị trường bên ngoài Trung Quốc.

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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 17/09:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 93.246

Ngày 20/09:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.132
Sàn - Trần         : 22.438 - 23.826
CNY Fixing : 6.4527

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

13 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Thị trường Trung Quốc 

nghỉ lễ trong ngày hôm nay
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.4% vào tối cuối tuần

                          Ngày 17/09: 
*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


