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Ngày 16/11:
Open:

22.570 – 22.730

Low:

22.570 – 22.730

High:

22.570 – 22.730

Close:

22.570 – 22.730

USD Index: 95.920

Tỷ giá trung tâm tăng 7
đồng vào sáng nay

Tỷ giá niêm yết đồng CNY
tăng 11 điểm

Chỉ số USD Index tăng
0.5% vào tối qua

* Thế giới: Doanh số bán lẻ tháng 10 tại Mỹ tăng vượt dự báo bất chấp lạm phát
đang ở mức cao nhất trong 30 năm trở lại đây khi người tiêu dùng tại Mỹ tăng cường
mua sắm sớm hơn dự kiến cho mùa lễ cuối năm nay. Vào tối qua, báo cáo từ Bộ
Thương mại Mỹ cho thấy, doanh số bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ bán
hàng trực tuyến và nhà hàng tại Mỹ đã tăng 1.7% trong tháng 10 so với tháng trước.

Ngày 17/11:
Xu hướng:

ỔN ĐỊNH

Giá niêm yết:

22.570 – 22.730

TG Trung tâm:

23.114

Sàn – Trần:

22.421 – 23.807

tuyến, cùng với mức tăng lớn tại các cửa hàng điện tử, thiết bị và phần cứng. Doanh

CNY Fixing:

6.3935

số bán hàng tại cửa hàng tạp hóa tăng 1.1% trong khi doanh số nhà hàng và quán

Người tiêu dùng tiếp tục tăng chi tiêu của họ bất chấp nỗi lo sợ về lạm phát và tình
hình dịch bệnh Covid-19. Chi tiêu tăng mạnh khoảng 4% tại các nhà bán lẻ trực

bar không đổi. Các nhà bán lẻ tại Mỹ đã gia tăng kỳ vọng cho mùa mua sắm mạnh
mẽ vào cuối năm nay. J.P. Morgan cho biết họ đang nâng cấp kỳ vọng tăng trưởng,
nâng dự báo về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội quý IV của Mỹ từ 4% lên 5%.
Trước đó, các chuyên gia kinh tế lo ngại sự kết hợp của nhu cầu mạnh mẽ, chuỗi
cung ứng khó khăn, giá cả nguyên liệu cao hơn và thị trường lao động mất cân
bằng đang tạo ra một kỳ mua sắm cuối năm khó lường, nơi doanh số bán hàng kỷ
lục có thể đi kèm với tình trạng thiếu hàng và chờ đợi nhận hàng lâu hơn. Lạm phát
cũng có thể làm giảm nhu cầu đối với những người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn,
những người có thể ngừng mua hàng do tăng giá, các nhà kinh tế cho biết.
Chỉ số USD Index thiết lập mức cao nhất kể từ tháng 3/2017 so với đồng JPY và
cao nhất trong 16 tháng so với các tiền tệ chính khác sau khi dữ liệu doanh số bán
lẻ tại Mỹ được công bố. Đặc biệt Chủ tịch FED tại St. Louis James Bullard vào tối
qua cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ nên hành động mạnh hơn trong các cuộc
họp chính sách tiếp theo để chuẩn bị trong trường hợp lạm phát không có tín hiệu
hạ nhiệt trở lại. Thị trường tài chính hiện đang đánh giá cao khả năng cao FED sẽ
tăng lãi suất vào tháng 6, tiếp theo là một đợt tăng khác vào tháng 11/2022.

