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 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Nền kinh tế Mỹ cho thấy dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong 

quý III vừa qua do ảnh hưởng từ đợt bùng phát biến thể Delta và sự đứt gãy 
nguồn cung kéo dài trên phạm vi toàn cầu. Bộ Thương mại Mỹ tối qua cho 
biết tổng sản phẩm quốc nội đã tăng trưởng với tốc độ 2% trong quý III, đánh 
dấu quý tăng trưởng yếu nhất kể từ khi khởi động quá trình phục hồi kinh tế 
từ giữa năm 2020. Trước đó, các dự báo khá lạc quan với mức tăng trưởng 
GDP 2.7% nhờ hiệu ứng từ các gói kích thích của Chính phủ, các hoạt động 
kinh doanh đang dần mở cửa trở lại và tỷ lệ tiêm chủng tiếp tục tăng. Mặc dù, 
chi tiêu cho dịch vụ trong quý trước đã tăng trưởng 7,9% nhưng chi tiêu của 
người tiêu dùng chỉ tăng 1,6%, giảm mạnh so với mức tăng 12% trong quý II. 
Những hạn chế về nguồn cung - bao gồm sự gián đoạn chuỗi cung ứng và lực 
lượng lao động còn thiếu - có thể sẽ còn duy trì trong một thời gian dài và là 
trở ngại cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng tới đặc biệt là dịp lễ cuối 
năm. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể đè nặng lên hoạt động sản xuất, 
trì hoãn chi tiêu và giữ lạm phát cao trong nhiều tháng. Theo dự báo từ các 
chuyên gia kinh tế cho thấy phải đến nửa cuối năm 2022 thì các nút thắt mới 
hầu như giảm bớt.
   Dữ liệu GDP của Mỹ tối qua khiến chỉ số USD Index giảm gần 0.6% hỗ trợ 

khá nhiều cho đà phục hồi của các ngoại tệ khác trong đó có đồng EUR. Bên 
cạnh đó, động thái của NHTƯ châu Âu sau cuộc họp chính sách vào tối qua 
cũng phần nào là lý do cho đà tăng của đồng tiền chung. Mặc dù giữ không 
đổi chính sách lãi suất và quy mô chương trình mua trái phiếu hàng tháng 
hiện tại nhưng sự không chắc chắc về triển vọng lạm phát kéo dài của khu vực 
này khiến thị trường có lý do để tin rằng ECB sẽ sớm phải tăng lãi suất trở lại 
trong năm 2022. Lạm phát tại khu vực châu Âu trong tháng trước đã tăng lên 
mức cao nhất trong 13 năm và chưa có dấu hiệu dừng lại khi giá năng lượng 
tiếp tục tăng cao thời điểm sắp bước vào mùa đông. Các dự báo cho thấy ECB 
có thể tăng lãi suất cơ bản của khu vực này thêm 20 điểm lên mức -0.3% vào 
tháng 12/2022 nếu lạm phát tiếp tục xu hướng tiêu cực trong những tháng 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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 28/10:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 93.858

Ngày 29/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.131
Sàn - Trần         : 22.437 - 23.825
CNY Fixing : 6.3907

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm  

14 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 50 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                          Ngày 28/10: 
*OMO:    0/1.000 tỷ VND

          (Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%) 

    Số dư:          0 tỷ VND

*Bill:                0/0 tỷ VND

   Số dư:        0 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU


