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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục mở rộng hoạt động trong tháng 

12 mang lại tín hiệu tích cực trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này 
tiếp tục vật lộn với sự suy yếu của thị trường bất động sản. Cục Thống kê Quốc gia 
của nước này sáng nay cho biết chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất đã tăng lên 50.3 điểm, 
trên mức tiêu chuẩn 50 điểm, cho thấy đà tăng trưởng vẫn đang được duy trì. Chỉ 
số này với nhóm phi sản xuất, đo lường hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và dịch 

vụ, tăng lên 52.7 điểm, cao hơn dự báo 
trước đó. Nền kinh tế Trung Quốc đang 
phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng 
trên nhiều phương diện, với việc các nhà 
hoạch định chính sách tuyên bố chuyển 
trọng tâm sang ổn định tăng trưởng vào 
năm tới bằng các chính sách “chủ động”. 

Tuy nhiên, thị trường nhà đất tại Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn, thực trạng tài 
chính của chính quyền địa phương bị ảnh hưởng bởi nguồn thu từ đất đai sụt giảm 
và đang đối mặt với hàng loạt đợt bùng phát Covid-19 gần đây. Theo các chuyên gia 
kinh tế, chỉ số PMI của ngày hôm nay cho thấy sự ổn định tạm thời giữa hai làn sóng 
bùng phát Covid trong nước và những hệ quả của các chính sách phong tỏa nghiêm 
ngặt có thể phản ánh rõ ràng hơn trong những tháng tới. Sự lây lan của Covid đang 
diễn ra cùng với chiến lược  "zero-Covid" của Chính phủ Trung Quốc có thể sẽ dẫn 
đến nhiều gián đoạn hơn đối với các hoạt động kinh tế trước Tết Nguyên đán vào 
cuối tháng Giêng.”
  Bên cạnh đó, đơn đặt hàng mới tại các nhà máy vẫn giảm và các đơn hàng xuất 

khẩu mới cũng chịu tình cảnh tương tự, cho thấy áp lực mà Trung Quốc phải đối mặt 
để ổn định thương mại trong năm tới. Hoạt động xây dựng cũng hạ nhiệt, với chỉ số 
theo dõi giảm xuống mức 56.3 điểm do thời tiết lạnh và cận kề kỳ nghỉ lễ. Suy giảm 
trong giá trị bất động sản tiếp tục làm suy giảm tâm lý giao dịch và làm chậm lại 
các hoạt động xây dựng, trong khi Chính phủ Trung Quốc ngày càng yêu cầu khắt 
khe hơn đối với chính quyền các địa phương trong việc kiểm soát dòng vốn tín dụng 
nóng đối với lĩnh vực bất động sản.

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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 30/12:
Open:  22.880 - 23.050
Low:  22.880 - 23.050
High:  22.880 - 23.050
Close:  22.880 - 23.050
USD Index: 95.999

Ngày 31/12:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 22.890 - 23.060
TG Trung tâm : 23.145
Sàn - Trần         : 22.451 - 23.839
CNY Fixing : 6.3757 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 83 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối qua
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