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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Bộ Công thương cho biết dự báo cả năm 2021 tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể đạt từ 640 - 645 tỷ USD và duy trì mức 
xuất siêu nhẹ. Kết quả này đạt được là thành tựu hết sức to lớn bởi đặt trong 
bối cảnh năm 2021, Việt Nam chịu tác động hết sức nặng nề của đại dịch 
Covid-19 với biến thể Delta, đặc biệt, khi Covid-19 đã tấn công thẳng vào các 
khu vực động lực sản xuất hàng hóa ở phía Nam. Tuy nhiên, vượt qua những 
khó khăn đó, các doanh nghiệp vẫn duy trì được sản xuất và phục hồi sản 
xuất sau dịch cũng rất nhanh chóng, đặc biệt là những ngành thế mạnh mặc 
dù chịu tác động lớn (như: Dệt may, da giày…). Điều này làm gia tăng kỳ vọng 
kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức khoảng từ 
15 - 25% trong năm nay. 
* Thế giới: Chỉ số USD Index mặc dù đã điều chỉnh giảm trở lại trong ngày 
hôm qua nhưng vẫn duy trì ở mức cao nhất trong 16 tháng khi thị trường vẫn 
đang hoài nghi về khả năng lạm phát sẽ sớm hạ nhiệt trở lại trên phạm vi toàn 
cầu. Báo cáo lạm phát tại EU và Anh vào đầu tuần này tiếp tục gióng lên hồi 
chuông cảnh báo về sự gia tăng ngày một nghiêm trọng của giá cả hàng hóa 
chỉ một tuần sau khi tình hình tương tự được ghi nhận tại Mỹ. Lạm phát tại 
Anh đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm theo dữ liệu được Bộ Lao động 
công bố vào tối qua. Cụ thể, giá cả tiêu dùng đã tăng 4.2% trong tháng 10 
so với cùng kỳ năm trước, nhảy vọt so với mức tăng 3.1% trong tháng 9 trước 
đó chủ yếu xuất phát từ đà tăng của giá năng lượng. Giá khí đốt mà các hộ 
gia đình chi trả đã tăng 28.1% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước. Điều 
này củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ tăng lãi suất trong 
cuộc họp vào ngày 16/12 sắp tới. BoE dường như đã sẵn sàng trở thành NHTƯ 
lớn đầu tiên trên thế giới tăng lãi suất kể từ khi đại dịch bùng phát trên phạm 
vi toàn cầu. Các dự báo của BoE cho thấy lạm phát sẽ đạt khoảng 5% trong 
những tháng tới trước khi giảm trở lại. Đồng Bảng Anh có ngày tăng điểm thứ 
3 liên tiếp nhờ kỳ vọng BoE sẽ có động thái tăng lãi suất trong cuộc họp sắp 
tới hoặc ít nhất là phát đi tín hiệu thu hẹp dần chương trình QE hiện tại. 

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 Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 17/11:
Open:  22.580 - 22.740
Low:  22.580 - 22.740
High:  22.580 - 22.740
Close:  22.580 - 22.740
USD Index: 95.815

Ngày 18/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.580 - 22.740
TG Trung tâm : 23.116
Sàn - Trần         : 22.423 - 23.809
CNY Fixing : 6.3803 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng     

2 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 132 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                          Ngày 17/11: 
*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


