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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 04/11:
Open: 22.600 - 22.780
Low: 22.600 - 22.780
High: 22.600 - 22.780
Close: 22.600 - 22.780
USD Index: 94.347
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 05/11:
Xu hướng
: GIẢM
Giá niêm yết : 22.600 - 22.780
TG Trung tâm : 23.133
Sàn - Trần
: 22.439 - 23.827
CNY Fixing : 6.3980
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

USD Index

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 37 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
0.5% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Hai tuần lễ bận rộn với các cuộc họp quan trọng từ các NHTƯ đã kết
thúc vào tối qua với không ít bất ngờ lớn cho thị trường. Việc dịch bệnh Covid-19 vẫn
diễn biến khó lường trong khi thị trường việc làm chưa thể phục hồi hoàn toàn là lý
do khiến nhiều NHTƯ lựa chọn giải pháp an toàn, giữ không đổi các chính sách hỗ
trợ hiện tại mặc dù lạm phát đang ngày một nóng lên. Các NHTƯ toàn cầu phần lớn
đều đang hướng đến việc thắt chặt dần chính sách tiền tệ, nhưng có thể sẽ mất nhiều
thời gian hơn để thực hiện và đi theo những con đường khác so với dự kiến của
thị trường hiện nay. Trước bối cảnh lạm phát đình trệ xuất hiện với giá cả tăng cao
nhưng tăng trưởng chậm lại, hầu hết các nhà hoạch định chính sách ở các nền kinh
tế phát triển phải đối mặt với việc cân bằng trong những lựa chọn của mình, trong đó
rủi ro gần như được chia đều giữa hành động quá nhanh hoặc quá chậm. Động lực
thúc đẩy các NHTƯ phải sớm hành động là lạm phát ngày càng lan rộng và dai dẳng
hơn so với dự kiến trước đây do nhu cầu tiêu dùng bùng nổ sau thời gian giãn cách,
chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thị trường lao động thắt chặt và chi phí sản xuất tăng cao
khiến giá cả hàng hóa cao hơn và có
khả năng kéo dài lâu hơn. Tuy nhiên,
các nhà hoạch định chính sách đều
muốn tránh những sai lầm nổi tiếng

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 04/11:

của NHTƯ châu Âu ECB trong năm
2008 và 2011 khi lãi suất được tăng

*OMO: 0/1.000 tỷ VND

lên chỉ vì nguy cơ lạm phát xuất hiện

(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

khiến tăng trưởng bị kìm hãm. Ngược

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND

lại, nếu các NHTƯ chờ đợi quá lâu và lạm phát không giảm bớt, kỳ vọng về lạm phát
của các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong dài hạn sẽ tạo ra một vòng xoáy tăng
giá khó kiểm soát hơn và đe dọa sự ổn định của các thị trường tài chính. Theo các

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

chuyên gia kinh tế, các NHTƯ sẽ hành động một cách thận trọng trong việc điều

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

chỉnh các chính sách với mục tiêu giữ lạm phát trong tầm kiểm soát hoặc giảm bớt
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áp lực cho nền kinh tế. Lãi suất sẽ không tăng mạnh như những lần mà NHTƯ đã
can thiệp trong các chu kỳ bùng nổ của lạm phát 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.

