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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 30/08:
Open: 22.710 - 22.870
Low: 22.710 - 22.870
High: 22.710 - 22.870
Close: 22.710 - 22.870
USD Index: 92.695
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 31/08:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.710 - 22.0
TG Trung tâm : 23.130
Sàn - Trần
: 22.436 - 23.824
CNY Fixing : 6.4679
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 2 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
nhẹ vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Chỉ số USD Index đang ở mức thấp nhất trong 2 tuần khi thị trường chờ
đợi dữ liệu từ thị trường việc làm tại Mỹ vào cuối tuần này. Dự kiến nếu số liệu cho
thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường này sẽ góp phần thúc đẩy FED đưa ra các
tín hiệu thu hẹp kích thích kinh tế cho các thị trường vào tháng 9 trước khi chính
thức triển khải vào tháng 11. Ngược lại, nếu lượng việc làm tạo ra yếu hơn dự báo,
kế hoạch nêu trên có thể sẽ được thông báo chậm hơn vào trước tháng 11 với quyết
định chính thức diễn ra vào tháng 12.
Trong khi đó, hoạt động của lĩnh vực dịch vụ tại Trung Quốc đang có dấu hiệu
thu hep lại giữa lúc ghi nhận đợt bùng phát gần đây của biến thể Delta tại một số
địa phương. Cục Thống kê Quốc gia của nước này sáng nay đã công bố cho biết, chỉ
số PMI lĩnh vực sản xuất đã giảm xuống 50.1 từ mức 50.4 trong tháng 7, thấp hơn
một chút so với mức dự báo trung bình khoảng 50.2 đưa ra trước đó. Chỉ số PMI lĩnh
vực phi sản xuất, đo lường hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ, cũng giảm
xuống mức 47.5 điểm, báo hiệu sự sụt giảm lần đầu tiên kể từ đợt bùng phát dịch
bệnh vào quý đầu tiên năm ngoái. Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt,
bao gồm hạn chế đi lại, xét nghiệm hàng loạt và kiểm dịch gắt gao, trong khoảng
một tháng để kiểm soát làn sóng bùng phát dịch bệnh gần đây nhất. Niềm tin kinh
doanh của các doanh nghiệp cho thấy sự sụt giảm trong tháng 8 trong khi người tiêu

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 30/08:

dùng cắt giảm bớt chi tiêu. Việc đóng cửa một phần cảng container lớn thứ hai của
Trung Quốc cũng làm gián đoạn hoạt động thương mại. Mặc dù vẫn có khả năng

*OMO: 0/1.000 tỷ VND

phục hồi PMI trong lĩnh vực dịch vụ trong những tháng tới vì đợt bùng phát hiện đã

(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

được kiểm soát, nhưng bất kỳ đợt bùng phát Covid nào trong nước trong tương lai sẽ

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND

tiếp tục ảnh hưởng đến lĩnh vực này. Ngoài các đợt bùng phát dịch bệnh, sự phục
hồi của kinh tế Trung Quốc cũng đang có dấu hiệu chững lại sau khi Chính phủ nước
này gần đây đã ban hành nhiều quy định thắt chặt kiểm soát hoạt động tại một số

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

lĩnh vực trong khi nhu cầu trong nước suy yếu. NHTƯ Trung Quốc đã thông báo rằng

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

cơ quan này có thể cung cấp nhiều hỗ trợ có mục tiêu hơn, chẳng hạn như cắt giảm
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tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các định chế tài chính, trong khi Chính phủ đã cam kết
đẩy nhanh chi tiêu tài khóa trong nửa cuối năm, giúp thúc đẩy tăng trưởng.
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.

