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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 05/10:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 93.978
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 06/10:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.158
Sàn - Trần
: 22.463 - 23.853
CNY Fixing : 6.4854
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 05/10:

*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 tăng 4
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Thị trường Trung Quốc
nghỉ lễ trong ngày hôm nay

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.1% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Đồng bạc xanh hồi phục trở lại trong ngày hôm qua xuất phát từ
tâm lý lo ngại rủi ro lạm phát đang gia tăng trở lại và kéo dài hơn so với các
dự báo trước đó do giá cả hàng hóa và chi phí nhiên liệu liên tục tăng cao.
Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên sau bảy
năm khiến sự chú ý tiếp theo sẽ hướng đến FED với kế hoạch thu hẹp các
chương trình kích thích kinh tế của mình vào tháng 11 sắp tới đặc biệt nếu dữ
liệu việc làm tháng 9 công bố vào cuối tuần này cho thấy sự cải thiện tích cực.
Trong một báo công bố vào tối qua, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự
báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 sẽ giảm nhẹ dưới mức dự báo đưa
ra vào tháng 7 trước đó là 6%. Các nền kinh tế phát triển sẽ trở lại mức sản
lượng trước đại dịch vào năm 2022, tuy nhiên, hầu hết các nền kinh tế mới nổi
và đang phát triển sẽ cần "nhiều năm nữa" để phục hồi. Đại dịch Covid-19 tiếp
tục là biến số quan trọng hạn chế sự phục hồi của kinh tế, với trở ngại chính
gây ra bởi "khoảng cách tiêm chủng lớn" khiến nhiều quốc gia có quá ít cơ hội
tiếp cận với vaccine. Nếu không thu hẹp khoảng cách chênh lệch lớn về tỉ lệ
tiêm chủng giữa các nền kinh tế tiên tiến và các quốc gia nghèo hơn có thể
kìm hãm sự phục hồi toàn cầu, khiến GDP toàn cầu thiệt hại lên tới 5.3 nghìn
tỉ USD trong vòng 5 năm tới. Mặc dù các Ngân hàng Trung ương nói chung
có thể tránh thắt chặt các chính sách kích thích kinh tế ngay bây giờ, nhưng
sẽ cần phải hành động nhanh chóng nếu sự phục hồi diễn ra nhanh hơn dự
kiến hoặc rủi ro lạm phát gia tăng hiện hữu.
Dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong ngày hôm qua cho thấy thâm hụt thương
mại của Mỹ mở rộng lên mức cao kỷ lục trong tháng 8 do nhập khẩu tăng
nhanh (+1.4%) phản ánh nhu cầu đối với hàng hóa tiêu dùng và nguyên liệu
đầu vào cao hơn tại Mỹ. Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ đã tăng
lên 73.3 tỷ USD trong tháng 8 từ 70.3 tỷ USD của tháng trước đó khi biến
thể Delta của Covid-19 và những hạn chế về nguồn cung đã ảnh hưởng đến
thương mại toàn cầu. Các chuyên gia kinh tế cho rằng tốc độ gia tăng nhập
khẩu hàng hóa có thể sẽ dần chậm lại trong những tháng 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.

