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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Đồng bạc xanh chịu áp lực điều chỉnh giảm trở lại vào thời điểm 
cuối tuần, sau những thông điệp điều hành chính sách tiền tệ "diều hâu" hơn 
đến từ NHTƯ Anh và châu Âu vào tối qua. Áp lực lạm phát gia tăng nhanh 
trong những tháng gần đây khiến các cơ quan này chịu sức ép phải sớm hành 
động. NHTƯ Anh (BoE) trong một động thái gây bất ngờ cho thị trường đã 
quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 15 điểm lên mức 0.25% với sự ủng hộ 
của 8/9 thành viên Ban điều hành nhằm kiềm chế lạm phát hiện đang ở mức 
cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Đây cũng là NHTƯ lớn đầu tiên trên thế giới 
thực hiện tăng lãi suất trở lại kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 
2/2020. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tạo 
tiền đề cho một loạt đợt tăng lãi suất vào năm 2022, một sự đảo ngược lớn về 
chính sách làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về lạm phát. Quyết định 
của BoE được đưa ra bất chấp sự gia tăng mạnh các trường hợp nhiễm biến 
thể Omicron ở Anh, mà đến thời điểm này các chuyên gia vẫn chưa thể đánh 
giá hết những tác động khó lường đối với nền kinh tế Anh.
   Tại châu Âu, sau những động thái từ FED và BoE, NHTƯ châu Âu vẫn duy 

trì không đổi các chính sách điều hành lãi suất hiện tại và cho biết việc tăng 
lãi suất thậm chí sẽ chưa thể diễn ra trong năm 2022. Châu Âu đang phải hứng 
chịu làn sóng tiếp theo của biến thể Delta trong khi số ca nhiễm mới biến 
thể Omicron cũng gia tăng nhanh không kém khiến một số nền kinh tế hàng 
đầu trong liên minh này buộc phải tái áp đặt trở lại các biện pháp giãn cách 
xã hội. Chủ tịch ECB Christine Lagarde sau cuộc họp cho biết: "Các nền kinh 
tế Mỹ, Vương quốc Anh và khu vực đồng tiền chung châu Âu đang ở các giai 
đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế nên nhận được các mức hỗ trợ khác nhau 
của Chính phủ trong thời gian đại dịch. Vì vậy, những thay đổi trong chính 
sách của FED không nhất thiết cần được áp dụng tại châu Âu. ECB đang thực 
hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn. Quy mô nền kinh tế khu vực đồng 
euro vẫn ở dưới mức trước đại dịch và có thể lâm vào suy thoái, trong khi nền 
kinh tế Mỹ lại đang tăng tốc, vượt qua quy mô trước thời kỳ khủng hoảng. Mặc 
dù vậy, nguy cơ lạm phát tại EU đang ngày một lớn hơn khiến các chính sách 
điều hành cần phải điều chỉnh một cách linh hoạt.

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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 16/12:
Open:  22.880 - 23.050
Low:  22.880 - 23.050
High:  22.880 - 23.050
Close:  22.880 - 23.050
USD Index: 95.999

Ngày 17/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.890 - 23.060
TG Trung tâm : 23.217
Sàn - Trần         : 22.520 - 23.914
CNY Fixing : 6.3651 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 14 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối qua

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


