Bản tin
thị trường
Thứ Ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021

DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 22/11:
Open: 22.580 - 22.740
Low: 22.580 - 22.740
High: 22.580 - 22.740
Close: 22.580 - 22.740
USD Index: 96.502
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 23/11:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.580 - 22.740
TG Trung tâm : 23.133
Sàn - Trần
: 22.439 - 23.827
CNY Fixing : 6.3929
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

USD Index

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 23 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
0.2% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 4 năm rưỡi so với đồng JPY
vào tối qua sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Powell chính thức được
đề cử cho nhiệm kỳ thứ 2, giúp củng cố khả năng lãi suất của nền kinh tế Mỹ sẽ
được tăng trở lại vào năm 2022 sau khi hoàn tất việc cắt giảm các chương trình
mua trái phiếu khẩn cấp hàng tháng trước đó. Thị trường tiền tệ hiện tại chủ yếu
được thúc đẩy bởi nhận thức của thị trường về sự khác nhau trong tốc độ mà tại
đó các Ngân hàng Trung ương toàn cầu giảm dần các chương trình kích thích giai
đoạn đại dịch và tăng lãi suất trở lại để kiềm chế lạm phát.
Mặc dù vậy, trong nhiệm kỳ thứ hai, Chủ tịch Powell sẽ đối mặt với những bối
cảnh kinh tế rất khác so với nhiệm kỳ hiện tại. Nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao,
Chủ tịch FED sẽ phải xoay trục sang các chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh tay
hơn có nguy cơ gây ra áp lực suy thoái kinh tế và nhận lại phản ứng từ các chính
trị gia. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Powell được cho là vị Chủ tịch ôn
hòa nhất trong lịch sử hiện đại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ với ưu tiên cho toàn
dụng trên thị trường lao động trong thời đại mà lạm phát dường như đã biến mất.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông có thể phải thực hiện điều ngược lại: ưu tiên kiềm
chế lạm phát với nguy cơ gây tổn hại lớn cho thị trường việc làm. Hiện lạm phát
của Mỹ đã tăng lên mức 6.2%, mức cao

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 22/11:

nhất trong 31 năm. Trong khi số lượng
việc làm vẫn thấp hơn 4.2 triệu so với

*OMO: 0/1.000 tỷ VND

mức cao nhất trước đại dịch, tình trạng

(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

thiếu lao động đang diễn ra phổ biến

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND

và tiền lương đang tăng nhanh. Tất cả
những điều này đang đe dọa mục tiêu
lạm phát 2% của FED. Đây là một sự lựa chọn được đánh giá là phù hợp của

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

Tổng thống Biden để đảm bảo sự điều hành chính sách liên tục và an toàn đối

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

với FED, qua đó tránh gây ra những xáo trộn lớn cho thị trường. Bên cạnh đó, vẫn
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còn 3 vị trí trong Ban điều hành của FED sẽ được Tổng thống Mỹ bổ nhiệm trong
năm 2022 nhằm gia tăng sức ảnh hưởng đối với các chính sách điều hành từ FED.
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.

