Bản tin
thị trường
Thứ Năm, ngày 30 tháng 09 năm 2021

DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 29/09:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 94.362

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 7
đồng vào sáng nay

USD Index

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 192 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
0.7% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Đồng bạc xanh giao dịch ở vùng giá cao nhất trong vòng 1 năm trở lại
đây so với các tiền tệ chính khác nhờ được hỗ trợ bởi kỳ vọng FED sẽ bắt đầu giảm
dần các biện pháp kích thích tiền tệ vào tháng 11 và khả năng tăng lãi suất vào cuối

(Tỷ giá niêm yết)

năm 2022. Vai trò tài sản an toàn của đồng USD cũng được thị trường quan tâm sau

Ngày 30/09:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.162
Sàn - Trần
: 22.467 - 23.857
CNY Fixing : 6.4854

những diễn biến gần đây từ cuộc khủng hoảng năng lượng xuất hiện ở cả châu Âu và

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

Trung Quốc cũng như bế tắc trong đàm phán trần nợ công có thể khiến Chính phủ
Mỹ phải đóng cửa vào ngày 18/10 sắp tới.
Hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc bất ngờ suy giảm trong tháng 9 do
ảnh hưởng từ việc thiếu điện sản xuất và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao trong khi
ghi nhận sự phục hồi của lĩnh vực dịch vụ nhờ đã kiểm soát tốt các đợt bùng phát
dịch bệnh gần đây. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của lĩnh vực sản xuất ở mức
49.6 vào tháng 9 so với mức 50.1 vào tháng 8, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 2/2020.
Nền kinh tế Trung Quốc nhanh chóng phục hồi sau đợt suy thoái do đại dịch gây ra
vào năm ngoái, nhưng động lực đã suy yếu trong những tháng gần đây, với lĩnh vực
sản xuất rộng lớn của nước này bị
ảnh hưởng bởi chi phí gia tăng, tắc
nghẽn chuỗi cũng ứng và gần đây
nhất là bất ổn trong việc phân phối
điện năng. Tình trạng thiếu than,
tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn và

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà sản

Ngày 29/09:

*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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xuất và ngành công nghiệp đã đẩy
giá than lên mức cao kỷ lục, gây ra tình trạng cắt giảm công suất sử dụng điện trên
diện rộng ở ít nhất 20 tỉnh và khu vực. Giá nguyên liệu thô cao hơn, đặc biệt là kim
loại và chất bán dẫn, cũng gây áp lực lên lợi nhuận của các nhà sản xuất. Lợi nhuận
của các nhà máy tại Trung Quốc đã chậm lại trong tháng thứ 6 liên tiếp vào tháng 8
vừa qua. Trung Quốc sẽ bước vào tuần nghỉ lễ vàng dịp Quốc khánh vào ngày mai
với dự kiến khoảng hơn nửa tỷ người sẽ tham gia các hoạt động du lịch hoặc trở về
quê. Con số này là thấp hơn mức trung bình của những năm trước đó do tâm lý lo
ngại của người dân trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh diễn ra tại một
số địa phương.
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.

