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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ còn vài ngày nữa là năm 2021 - một năm đầy khó khăn đối với 
kinh tế thế giới, sẽ kết thúc. Năm 2022 được kỳ vọng mang đến sự lạc quan, 
những bước ngoặt quan trọng dù bối cảnh mới do biến chủng Omicron gây ra 
vẫn là một biến số khó lường. Có 4 yếu tố vĩ mô quan trọng ảnh hưởng lớn đến 
kinh tế thế giới nói riêng và kinh tế khu vực châu Á nói chung trong năm sau 
đó là Covid-19, lãi suất tại Mỹ sẽ tăng trở lại, tăng trưởng kinh tế chậm hơn của 
Trung Quốc và những căng thẳng địa chính trị. Đối với yếu tố dịch bệnh, mặc dù 
các biến thể mới có thể làm chậm nỗ lực bình thường hóa và thậm chí dẫn đến 
một năm mất mát khác đối với nhiều quốc gia, nhưng giờ đây dường như có sự 
đồng thuận rằng các hạn chế đi lại và di chuyển không khoan nhượng trước đó 
đã trở nên không bền vững do chi phí kinh tế và xã hội của nó, đặc biệt là khi tại 
nhiều quốc gia phần lớn dân số đã được tiêm chủng. Ngay cả khi số ca nhiễm 
Covid-19 giảm mạnh, lãi suất của Mỹ sẽ trở thành một vấn đề lớn hơn khi bắt 
đầu tăng lên kể từ năm 2022. Các thị trường hiện dự kiến   FED sẽ tăng lãi suất cơ 
bản ít nhất 2 lần trong năm sau trong khi việc chấm dứt các biện pháp nới lỏng 
định lượng hiện tại sẽ khiến dòng tiền giá rẻ vốn đã mang lại lợi ích to lớn cho 
phần lớn châu Á trong thập kỷ vừa qua bị suy yếu. Trong quá khứ, những động 
thái như vậy của FED sẽ dẫn đến những biến động kinh tế lớn đối với phần còn 
lại của thế giới. Điều này đã được nhìn thấy một cách rõ ràng vào năm 2013 khi 
sự đảo chiều đột ngột, kéo dài gây ra cú sốc lớn cho các nền kinh tế trong khu 
vực châu Á và những hệ quả tức thì đối với thị trường chứng khoán cũng như đối 
với các nhà hoạch định chính sách. Nhưng bối cảnh ngày nay đã có sự thay đổi 
đáng kể và các nước châu Á có khả năng chống chịu tốt hơn trước các chu kỳ 
thắt chặt tiền tệ của Mỹ so với nhiều thị trường mới nổi khác. Trên thực tế, quan 
trọng hơn là triển vọng của kinh tế Trung Quốc, không phải của Mỹ. Các dự báo 
hiện tại cho rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng trong khoảng 5.3 - 5.6% 
trong năm 2022, đây sẽ là một sự giảm tốc rõ rệt so với mức 8.0% đạt được vào 
năm 2021. Nhiều khả năng Chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng thêm nhiều biện 
pháp kích thích hỗ trợ cho tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2022.

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

 Thứ Năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 29/12:
Open:  22.880 - 23.050
Low:  22.880 - 23.050
High:  22.880 - 23.050
Close:  22.880 - 23.050
USD Index: 95.885

Ngày 30/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.890 - 23.060
TG Trung tâm : 23.145
Sàn - Trần         : 22.451 - 23.839
CNY Fixing : 6.3674 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm  

9 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 61 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.3% vào tối qua

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


