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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 08/10:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 94.104

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 125 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
nhẹ vào tối cuối tuần

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 2.5 năm so với đồng JPY
khi thị trường mở cửa trở lại vào đầu tuần này do số liệu bảng lương phi nông
nghiệp tháng 9 yếu hơn dự báo của Mỹ không làm thay đổi kỳ vọng của thị

(Tỷ giá niêm yết)

trường rằng FED sẽ sớm thông báo bắt đầu giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng

Ngày 11/10:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.170
Sàn - Trần
: 22.475 - 23.865
CNY Fixing : 6.4479

trong tháng 11 sắp tới. Trong tháng 9 vừa qua, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra thêm

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

194 ngàn việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo và so với cả tháng 8. Điều này
phần nào cho thấy những tác động tiêu cực từ đợt bùng phát của biến thể Delta
và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng - sản xuất của các nhà máy tại Mỹ khiến
nhu cầu tuyển dụng sụt giảm mạnh. Với tốc độ tạo việc làm như hiện tại thì để
hoàn thành mục tiêu phục hồi 7 triệu việc làm bị mất đi bởi đại dịch Covid-19
của FED sẽ cần khoảng gần 2 năm. Điều này cũng đồng nghĩa với kế hoạch tăng
lãi suất vào cuối năm 2022 từng được một nửa số thành viên của FED ủng hộ trở
nên khó khăn hơn nếu không nói là bất khả thi. Điểm tích cực trong báo cáo vừa
qua là tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm từ mức 5.2% xuống chỉ còn 4.8% dù con
số này cho thấy một lượng lớn lao động tại Mỹ đã chuyển từ thất nghiệp tạm thời
thành thất nghiệp vĩnh viễn do dịch bệnh.
Theo các chuyên gia kinh tế, dữ liệu việc làm khá xấu trong tháng 9 có thể
không làm thay đổi kế hoạch thu hẹp dần chương trình mua trái phiếu của FED

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 08/10:
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vào tháng 11 sắp tới do vẫn đáp ứng một số tiêu chí đề ra trước đó của cơ quan
này. Cụ thể, thị trường việc làm đã có nhiều chuyển biến tích cực kể từ giai đoạn
khủng hoảng vào mùa hè năm ngoái với tỷ lệ thất nghiệp đã giảm mạnh và hơn
10 triệu việc làm đã được phục hồi. Trong khi đó, lạm phát đang có dấu hiệu gia
tăng nhanh trở lại (+4.2%) và bản thân FED cũng thừa nhận sẽ mất nhiều thời
gian hơn để trở về mức mục tiêu (+2%) ban đầu.
Trong tuần này, mọi sự chú ý sẽ dành cho dữ liệu CPI, PPI và doanh số bán lẻ
tại Mỹ để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 9 vừa
qua trước khi báo cáo tăng trưởng GDP quý III sẽ được công bố vào ngày 28/10
sắp tới. Biên bản cuộc họp tháng 9 của FED công bố vào thứ Năm tuần này sẽ
cung cấp thêm chi tiết quan điểm đánh giá của các thành viên về triển vọng
kinh tế Mỹ và lộ trình cắt giảm các chương trình hỗ trợ kinh tế trong thời gian tới.
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.

