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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 29/11:
Open: 22.610 - 22.770
Low: 22.610 - 22.770
High: 22.610 - 22.770
Close: 22.610 - 22.770
USD Index: 96.193
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 30/11:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.610 - 22.770
TG Trung tâm : 23.139
Sàn - Trần
: 22.445 - 23.833
CNY Fixing : 6.3794
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 29/11:

*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 giảm
4 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 78 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
nhẹ vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Vào tối nay thị trường sẽ chờ đợi buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ
của Chủ tịch FED về các chính sách kinh tế giai đoạn đại dịch vừa qua. Trước
đó, phát biểu vào tối qua, ông Powell cho biết biến thể mới của Covid-19 có
thể làm tăng cường sự gián đoạn chuỗi cung ứng và làm chậm tiến độ của thị
trường lao động, qua đó làm trầm trọng thêm sự không chắc chắn của lạm
phát giai đoạn sắp tới. Điều này sẽ làm gia tăng những khó khăn của FED
trong việc kiểm soát lạm phát để không ảnh hưởng đến sự phục hồi của thị
trường lao động trong khi nền kinh tế vẫn đang chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh.
Lạm phát tại Mỹ đã tăng 5% vào tháng 10 so với một năm trước đó, theo dữ
liệu PCE công bố vào tuần trước, vượt xa mức mục tiêu 2% của Ngân hàng
Trung ương này. Ông cho biết sự mất cân bằng trong chuỗi cung ứng đã khiến
các nhà sản xuất khó đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ hơn, trong khi giá
năng lượng và giá thuê nhân công gia tăng cũng làm tăng lạm phát.
Trong cuộc họp vào đầu tháng 11, hầu hết các thành viên ban điều hành
của FED đều ủng hộ cho kế hoạch giảm dần quy mô chương trình mua trái
phiếu trị giá 120 tỷ USD/tháng. Chương trình này sẽ kết thúc vào tháng 6 sang
năm để FED có thể bắt đầu xem xét tăng lãi suất trở lại. Tuy nhiên, gần đây,
một số thành viên của FED đã ủng hộ cho khả năng đẩy nhanh hơn nữa quá
trình giàm dần quy mô gói QE này trong cuộc họp vào ngày 14-15/12 sắp tới.
Điều này giúp FED có thể kết thúc sớm chương trình vào tháng 3/2022, qua đó
linh hoạt hơn trong việc tăng lãi suất trong nửa đầu năm tới. Mặc dù vậy, đây
là kịch bản chưa tính đến yếu tố biến thể Omicron mới xuất hiện và bản thân
các chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ cũng đã thừa nhận sớm muộn biến thể
này sẽ xuất hiện ở Mỹ. Nếu nền kinh tế chịu thiệt hại do biến thể này bùng
phát trong năm 2022 như những gì mà Delta đã gây ra thì nhiều khả năng
những kế hoạch của FED buộc lòng phải được tính toán lại. Hiện thị trường
đã giảm kỳ vọng vào khả năng FED sẽ bắt đầu tăng lãi suất trở lại đối với nền
kinh tế Mỹ vào tháng 6/2022 so với thời điểm cách đây 1 tuần khi thông tin
về biến thể Omicron được lần đầu công bố.
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.

