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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 22/10:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 93.610
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 25/10:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.136
Sàn - Trần
: 22.442 - 23.830
CNY Fixing : 6.3924
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 22/10:

*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 6
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 108 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.2% vào tối cuối tuần

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Đồng bạc xanh có tuần suy yếu mạnh nhất trong một tháng trở
lại đây khi thị trường đang đánh giá lại kế hoạch thu hẹp quy mô các chương
trình kích thích kinh tế của FED đặc biệt là sau khi Chủ tịch Powell khẳng
định sẽ chưa vội tăng lãi suất trở lại đối với nền kinh tế Mỹ. Phát biểu trong
cuộc họp trực tuyến vào ngày thứ Sáu vừa qua, ông Powell cho biết tình trạng
đứt gãy nguồn cung đang ngày một tồi tệ hơn, tạo ra nguy cơ lạm phát trở nên
dai dẳng kéo dài. Rủi ro này ngày một lớn hơn khi các doanh nghiệp và hộ
gia đình đã bắt đầu kỳ vọng rằng áp lực giá cả gia tăng sẽ còn diễn ra trong
dài hạn. Ông Powell cho biết việc tăng lãi suất cần phải tiến hành một cách
thận trọng nhằm không làm ảnh hưởng đến thành quả của quá trình phục hồi
kinh tế trong hơn một năm vừa qua. Trước đó, dữ liệu lạm phát và giá năng
lượng tại Mỹ tăng cao đã khiến thị trường kỳ vọng FED sẽ bắt đầu tăng lãi suất
trở lại vào nửa cuối năm 2022 với xác suất có ít nhất hai lần tăng lãi suất vào
cuối năm tới đã tăng trên 75%.
Trong tuần này, bức tranh tăng trưởng kinh tế quý III của Mỹ sẽ trở nên rõ
ràng hơn với báo cáo GDP cùng với một loạt các dữ liệu như đơn đặt hàng lâu
bền, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE. Với ảnh hưởng từ biến thể Delta, căng
thẳng trong chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu lao động và giá cả tiêu dùng gia
tăng, GDP quý III của Mỹ dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 2.8%, chậm hơn so
với mức 6.7% trong quý trước đó. Bên cạnh đó, NHTƯ châu Âu và Nhật Bản
cũng sẽ có cuộc họp chính sách quan trọng trong tuần này, chỉ một tuần trước
khi FED bắt đầu cuộc họp vào ngày 2 - 3/11 sắp tới. Cuộc họp của ECB vào
ngày thứ Năm đang dành được nhiều chú ý trong tuần này khi các thành viên
đang tranh luận căng thẳng về việc lạm phát gia tăng tại khu vực châu Âu sẽ
kéo dài trong bao lâu và liệu có nên điều chỉnh chính sách tiền tệ hay không?
Lạm phát của khu vực này đã tăng lên mức cao nhất trong 13 năm do tình
trạng tắc nghẽn nguồn cung và giá năng lượng tăng cao. FED sẽ bắt đầu hành
động vào tháng 11 trong khi NHTƯ Anh gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất
vào tháng tới, liệu ECB có đưa ra phản ứng tương tự hay không?
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.

