Bản tin
thị trường
Thứ Hai, ngày 08 tháng 11 năm 2021

DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 05/11:
Open: 22.580 - 22.740
Low: 22.580 - 22.740
High: 22.580 - 22.740
Close: 22.580 - 22.740
USD Index: 94.219
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 08/11:
Xu hướng
: GIẢM
Giá niêm yết : 22.580 - 22.740
TG Trung tâm : 23.123
Sàn - Trần
: 22.429 - 23.817
CNY Fixing : 6.3959
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 05/11:

*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 giảm
10 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 21 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.1% vào tối cuối tuần

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: NHNN thông báo giảm giá mua niêm yết đối với đồng USD
100 đồng xuống mức 22.650 hiệu lực vào ngày 05/11. Tỷ giá bán USD được
niêm yết ở mức 23.797 thấp hơn 50 đồng so với mức trần tỷ giá. Trước đó, tỷ
giá liên ngân hàng đã liên tục điều chỉnh giảm từ đầu tuần đến nay và hiện
đang giao dịch quanh mức 22.656 - 22.662. NHNN đã mua vào thêm được
khoảng hơn 1.2 tỷ USD trong tuần trước đưa dự trữ ngoại hối của Việt Nam
tăng lên mức khoảng 105 tỷ USD theo số liệu mới được cập nhật. Theo dự báo
của IMF, dự trữ ngoại hối của nước ta có thể còn tiếp tục tăng trong thời điểm
cuối năm và có thể đạt mức 113.7 tỷ USD trong cả năm 2021. Đây có thể là
một nguồn lực quan trọng giúp củng cố dư địa hỗ trợ thị trường trong những
giai đoạn tỷ giá biến động mạnh đặc biệt là khả năng FED có thể bắt đầu tăng
lãi suất trở lại vào nửa cuối năm 2022.
* Thế giới: Dữ liệu việc làm tháng 10 của Mỹ đã cho thấy sự cải thiện đáng
kể sau 2 tháng suy yếu liên tục trước đó. Các doanh nghiệp đã tạo ra thêm
531 ngàn việc làm trong tháng trước đưa tỷ lệ thất
nghiệp giảm chỉ còn 4.6% sau giai đoạn biến thể
Delta bùng phát trở lại vào mùa hè vừa qua. Hiện
vẫn còn ít nhất 4 triệu việc làm chưa thể hồi phục
trở lại so với giai đoạn tháng 2/2020 trước khi đại
dịch Covid-19 bùng phát với tỷ lệ thất nghiệp là
3.5% ở giai đoạn đó. Nhờ dịch bệnh vẫn đang
kiểm soát tốt cùng với các chính sách hỗ trợ phù
hợp, thị trường việc làm tại Mỹ được dự báo có thể
phục hồi tích cực vào năm 2022 và đây là một tín
hiệu ủng hộ cho kế hoạch tăng lãi suất của FED nhiều khả năng sẽ bắt đầu
thực hiện vào nửa cuối năm. Trong khi đó, dữ liệu PPI và CPI tháng 10 của
Mỹ công bố trong tuần này sẽ cung cấp những tín hiệu rõ ràng hơn về những
lo ngại đối với sự gia tăng gần đây của lạm phát tại Mỹ. Dự báo cho thấy lạm
phát có thể ghi nhận mức tăng +5.8% so với cùng kỳ năm trước.
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.

