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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 08/09:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 92.700
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 09/09:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.122
Sàn - Trần
: 22.428 - 23.816
CNY Fixing : 6.4615
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 08/09:

*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 tăng
13 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY giảm 59 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.2% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Theo báo cáo từ Bộ Công thương, mặc dù chịu ảnh hưởng từ tình
hình dịch bệnh Covid-19 tại nhiều tỉnh thành khắp cả nước nhưng tính chung 8
tháng năm 2021, xuất nhập khẩu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ
năm 2020. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 428,8 tỷ USD, tăng
27,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 212,5 tỷ USD, tăng 21,2%;
nhập khẩu đạt 216,2 tỷ USD, tăng 33,8%. Việt Nam vẫn duy trì được 30 mặt hàng đạt
kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD.
Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng năm 2021 hiện đang nhập siêu khoảng 3,7
tỷ USD, con số này đã đảo chiều so với cùng kỳ năm 2020 (xuất siêu xấp xỉ 13,7 tỷ
USD). Theo dự báo của Bộ Công thương, cán cân thương mại sẽ cải thiện trong thời
gian tới. Nguyên nhân bởi chu kỳ nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thường tăng vào
đầu năm và giảm trong giai đoạn nửa cuối năm, trong khi xuất khẩu đạt đỉnh điểm
vào nửa cuối năm. Nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục
tăng cao trong nửa cuối năm 2021, đặc biệt là đối với ngành điện tử, máy móc thiết
bị, đồ gỗ, hàng dệt may và thủy sản. Nhìn chung, tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu
trong thời gian tới của Việt Nam sẽ phụ thuộc rất lớn vào thực tiễn công tác kiểm
soát dịch bệnh cũng như tiến trình tiêm vaccine phòng Covid-19.
* Thế giới: Đà tăng của chỉ số USD Index vẫn đang được hỗ trợ từ tâm lý lo lắng về
dịch bệnh và sự suy yếu của đồng EUR trước khi chi tiết cuộc họp của NHTƯ châu
Âu ECB sẽ được công bố vào tối nay. Tâm lý giao dịch trên thị trường chịu ảnh hưởng
sau khi Chủ tịch FED tại New York, John Williams, cho biết vào cuối ngày thứ Tư
rằng cần có thêm tiến bộ trên thị trường lao động trước khi đưa ra lộ trình giảm dần
các biện pháp kích thích kinh tế. Bình luận này là sự tiếp nối dữ liệu kém khả quan
của thị trường lao động Mỹ vào tuần trước làm giảm rõ rệt khả năng FED sẽ đưa ra
bất kỳ tín hiệu điều chỉnh chính sách nào trong cuộc họp vào ngày 22 - 23/9 sắp tới.
Trong khi đó, mọi sự chú ý của thị trường sẽ dành cho cuộc họp của ECB vào tối
nay với nhiều tín hiệu cho thấy cơ quan này có thể công bố kế hoạch giảm bớt các
biện pháp hỗ trợ nền kinh tế châu Âu trong giai đoạn đại dịch vừa qua. Thế khó của
ECB là cơ quan này cần truyền tải thông điệp một cách mềm mại đến thị trường để
tránh gây những biến động không cần thiết. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao nhất
trong vòng một thập kỷ nhưng quá trình phục hồi kinh tế của khu vực vẫn khá mong
manh trước sự bùng phát của biến thể Delta.
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.

