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Ngày 15/11:
Open:

22.570 – 22.730

Low:

22.570 – 22.730

High:

22.570 – 22.730

Close:

22.570 – 22.730

USD Index: 95.524

Tỷ giá trung tâm tăng 3
đồng vào sáng nay

Tỷ giá niêm yết đồng CNY
tăng 28 điểm

Chỉ số USD Index tăng
0.4% vào tối qua

* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục duy trì dưới mức 22.650 trong ngày
hôm qua đồng thời thị trường ghi nhận có thêm khoảng gần 1 tỷ USD được các
thành viên bán về NHNN trong ngày đầu tuần. Với việc nguồn cung ngoại tệ về thị
trường khá dồi dào ở thời điểm hiện tại, dự báo các giao dịch mua USD của NHNN
có thể tiếp tục phát sinh thêm vào ngày mai. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tỷ giá

Ngày 16/11:
Xu hướng:

ỔN ĐỊNH

Giá niêm yết:

22.570 – 22.730

TG Trung tâm:

23.107

Sàn – Trần:

22.414 – 23.800

CNY Fixing:

6.3924

liên ngân hàng có thể sẽ còn dư địa điều chỉnh giảm thêm trong thời gian còn lại
của năm 2021.
* Thế giới: Chỉ số USD Index tăng 0.4% trong ngày giao dịch đầu tuần và duy trì ở
mức cao nhất trong 16 tháng trước thời điểm báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 của
Mỹ công bố vào tối nay. Đà tăng của đồng USD đang được hỗ trợ khá mạnh từ báo
cáo lạm phát của Mỹ vào giữa tuần trước cũng như kỳ vọng khá lớn của thị trường
vào khả năng FED sẽ có 2 đợt tăng lãi suất vào tháng 7 và 11 năm 2022. Nhiều khả
năng chỉ số USD Index có thể hướng tới mức 96 điểm nếu dữ liệu doanh số bán lẻ
tối nay cho thấy những tín hiệu tích cực từ trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế
Mỹ lúc này.
Tại Trung Quốc, hoạt động của các nhà máy và chi tiêu của người tiêu dùng
Trung Quốc tăng mạnh một cách đầy bất ngờ vào tháng 10 vừa qua mặc dù những
dấu hiệu suy yếu mới trong lĩnh vực bất động sản mang đến những lo ngại về triển
vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Cục Thống kê Quốc gia Trung
Quốc cho biết, sản xuất công nghiệp đã tăng 3.5% vào tháng 10 so với cùng kỳ năm
trước, tăng so với tốc độ 3.1% của tháng 9. Doanh số bán lẻ, một thước đo chính
của tiêu dùng tại Trung Quốc cũng đã bất ngờ tăng 4.9% trong tháng 10 so với một
năm trước đó, cao hơn tốc độ tăng trưởng 4.4% của tháng 9 và vượt xa mức 3.5%
mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong dự báo trước đó.

