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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 30/11:
Open: 22.610 - 22.770
Low: 22.610 - 22.770
High: 22.610 - 22.770
Close: 22.610 - 22.770
USD Index: 96.193
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 01/12:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.610 - 22.770
TG Trung tâm : 23.139
Sàn - Trần
: 22.445 - 23.833
CNY Fixing : 6.3794
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

PBoC

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

+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 78 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Trong khi biến thể Omicron đem lại sự không chắc chắn cho thị trường
trong giai đoạn hiện nay thì phát biểu của Chủ tịch FED vào tối qua dường như đã
cho thấy sự đảo ngược trong quan điểm điều hành của NHTƯ Mỹ. Thị trường tài
chính toàn cầu đảo chiều giảm mạnh từ chiều hôm qua sau khi CEO của hãng dược
phẩm Moderna cho biết các loại vaccine phòng Covid-19 hiện tại có thể ít hiệu quả
đối với biến chủng Omicron. Điều này nếu được kiểm chứng rõ ràng hơn trong 1-2
tuần tới có thể là tin xấu đối với thành quả chống dịch mà thế giới đã vất vả để xây
dựng trong hơn một năm vừa qua.
Trong khi đó, thông điệp mà Chủ tịch FED đưa ra vào tối qua dường như ngầm
thừa nhận lạm phát tăng cao tại Mỹ hiện nay không còn tính chất tạm thời. Trong
buổi điều trần trước Quốc hội, ông Powell cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ đang
chuẩn bị để nhanh chóng cắt giảm dần các chính sách kích thích kinh tế giai đoạn
đại dịch vừa qua, mở ra cánh cửa để tăng lãi suất trở lại trong nửa đầu năm 2022
khi FED phải vật lộn với lạm phát và một làn sóng lây nhiễm tiềm ẩn từ biến thể
mới của Covid-19 có thể làm trầm trọng thêm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Dự kiến cuộc họp chính sách vào ngày 14 - 15/12 là thời điểm để cơ quan này xem
xét đẩy nhanh việc cắt giảm chương trình mua tài sản hằng tháng của mình. Những
bình luận của ông Powell khiến thị trường chứng khoán có thêm một phiên đỏ lửa

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 30/11:

và lợi suất trái phiếu tăng nhanh trở lại, là một phần của sự thay đổi lớn hơn về cách
mà người đứng đầu FED xác định các rủi ro mà nền kinh tế đang đối mặt sau khi

*OMO: 0/1.000 tỷ VND

thông tin về biến thể Omicron xuất hiện vào tuần trước. Điều này cho thấy FED đang

(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

chuyển hướng từ việc thúc đẩy sự phục hồi của thị trường lao động sang hành động

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND

để giữ giá cả không leo thang hơn nữa. Nếu tốc độ thu hẹp QE được đẩy nhanh hơn,
chương trình này có thể kết thúc vào quý đầu năm 2022 và nếu lạm phát chưa có
dấu hiệu hạ nhiệt, FED có thể tăng lãi suất trở lại sau thời điểm này hoặc vào đầu

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

quý tiếp theo. Đứng trước những rủi ro chính trị mà chính quyền Tổng thống Biden

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

và bản thân FED phải đối mặt từ sức ép lạm phát cao hơn, các nhà lập pháp của cả
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hai Đảng dường như cũng đang ủng hộ ông Powell cắt giảm dần các biện pháp hỗ
trợ kinh tế áp dụng trước đó.
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.

