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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 02/11:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 94.090
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 03/11:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.140
Sàn - Trần
: 22.446 - 23.834
CNY Fixing : 6.4079
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 02/11:

*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 tăng 70 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.2% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Báo cáo sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 10
năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 27,3 tỷ USD,
tăng 1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 1,7%. Cán cân
thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2021 ước tính thặng dư
1,1 tỷ USD. Tính chung lũy kế trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam vẫn nhập
siêu 1,45 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 19,63 tỷ USD của 10 tháng
năm trước. Trong 10 tháng năm 2021, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu
ước đạt 373,65 tỷ USD, chiếm 70% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và
tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa
của Việt Nam 10 tháng ước đạt 537,32 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm
2020. Trước đó, Bộ Công thương cũng đưa ra dự báo kim ngạch thương mại
của Việt Nam trong năm nay có thể đạt mức kỷ lục 600 tỷ USD.
* Thế giới: FED đã bắt đầu cuộc họp chính sách tháng 11 vào tối qua và các
thông tin chi tiết sẽ được công bố vào rạng sáng ngày mai. Thị trường đang
chờ đợi chi tiết kế hoạch cắt giảm chương trình mua trái phiếu mà FED đã
nhiều lần đưa ra thông điệp sẽ triển khai thực hiện sau kỳ họp lần này. Đặc
biệt hơn là thông tin (nếu có) về thời điểm mà FED sẽ bắt đầu tăng lãi suất
trong năm 2022. Kỳ vọng của thị trường là thời điểm kết thúc các chương trình
QE và tăng lãi suất trở lại đối với nền kinh tế Mỹ sẽ diễn ra vào mùa hè năm
sau nhưng trước đó Chủ tịch FED đã liên tục nhấn mạnh rằng quá trình này sẽ
đòi hỏi phải thỏa mãn nhiều tiêu chí hơn. "Tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải giảm
bớt các chương trình nới lỏng và tôi không nghĩ rằng đã đến lúc phải tăng lãi
suất", Chủ tịch Powell cho biết trong một cuộc họp trực tuyến vào tháng trước.
Nhiều khả năng không phải lạm phát mà chính sự cải thiện của thị trường việc
làm trong những tháng sắp tới mới là điều kiện quan trọng nhất để FED quyết
định tăng lãi suất trở lại. Đồng USD tiếp tục giữ ở mức cao nhất trong một năm
so với đồng EUR và JPY từ đầu tuần đến nay trước khi cuộc họp của FED kết
thúc. Sự khác biệt trong tốc độ thu hẹp các chương trình nới lỏng tiền tệ giữa
Mỹ và EU, Nhật Bản có thể khiến sức mạnh của đồng USD tiếp tục gia tăng
so với hai tiền tệ này trong thời gian tới.
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.

