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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tiếp nối đà tăng vào cuối tuần trước, tỷ giá liên ngân hàng đã 
bất ngờ vượt mức 23.000 vào đầu giờ sáng nay, đánh dấu mức tăng gần 2% so 
với mức thấp thiết lập vào tháng 11 vừa qua là 22.640. Nhu cầu USD tiếp tục 
gia tăng nhanh trong giai đoạn các doanh nghiệp cần nhập khẩu nguyên vật 
liệu, linh kiện sản xuất cho quý I.2022 trong khi nguồn cung thiếu hụt là nhân 
tố đang hỗ trợ cho đà tăng của tỷ giá. Bên cạnh đó yếu tố cần quan tâm khác 
là trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống vẫn đang ở mức rất cao -2.7 tỷ USD sẽ gây 
áp lực lớn lên tỷ giá do có thể xuất hiện các động thái mua bù phần trạng thái 
ngoại tệ đã bán trước đó. Dự báo vùng giá quanh mức 23.000 có thể là vùng 
giao dịch chủ đạo của thị trường trong tuần này nhưng cần chú ý những động 
thái can thiệp nếu có từ phía NHNN. 
   Trong ngày cuối tuần, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp Ban Kinh tế 

Trung ương và Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh 
tế Việt Nam 2021 với chủ đề “Phục hồi và phát triển bền vững”. Có nhiều giải 
pháp phục hồi kinh tế đã được các chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra kể cả 
hỗ trợ về chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa với quy mô ước tính khoảng 
từ 5% GDP trở lên trong giai đoạn 2022 - 2023. Trước đó, tổng quy mô các gói 
hỗ trợ trong 2 năm 2020, 2021 ước tính khoảng 4% GDP. Dự kiến gói hỗ trợ 
kinh tế sau khi được Thủ tướng phê duyệt, sẽ trình Quốc hội xem xét và thông 
qua trong cuộc họp vào cuối tháng 12 này để sớm triển khai vào đầu năm 2022.
* Thế giới: Phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số USD Index giảm trở lại sau 
dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 11 của Mỹ công bố thấp hơn các dự 
báo trước đó nhưng đà phục hồi đã sớm xuất hiện trở lại với tỷ lệ thất nghiệp 
giảm mạnh về mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020 đồng thời chỉ số PMI lĩnh vực 
phi sản xuất tăng lên mức cao kỷ lục 69.1 điểm trong tháng trước so với mức 
66.7 vào tháng 11. Thị trường đang kỳ vọng FED sẽ bắt đầu tăng lãi suất trở 
lại trong quý II/2022 và thời điểm có khả năng cao nhất là vào tháng 6, trong 
khi ngược lại chưa có bất kỳ động thái đảo chiều chính sách tiền tệ nào đến từ 
NHTƯ Châu Âu và Nhật Bản. 

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 Hai, ngày 06 tháng 12 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 03/12:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.750 - 22.920
Close:  22.750 - 22.920
USD Index: 96.151

Ngày 06/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.950 - 23.130
TG Trung tâm : 23.165
Sàn - Trần         : 22.470 - 23.860
CNY Fixing : 6.3702 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng      

38 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 36 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối cuối tuần

                          Ngày 03/12: 
*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


