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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 28/09:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 93.720

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 54 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.3% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Báo cáo từ Tổng cục Thống kê công bố sáng nay cho thấy GDP
quý III của Việt Nam tăng trưởng âm gần 6.17% so với cùng kỳ năm trước trong khi
GDP 9 tháng tăng 1.4%. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công

(Tỷ giá niêm yết)

bố GDP quý đến nay do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực

Ngày 29/09:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.155
Sàn - Trần
: 22.460 - 23.850
CNY Fixing : 6.4662

của nền kinh tế, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Nếu tính theo ngành thì khu vực nông, lâm
nghiệp và thủy sản tăng trưởng hơn 1%; khu vực công
nghiệp và xây dựng giảm hơn 5%; khu vực dịch vụ
giảm gần 9,3%. Như vậy đóng góp của ngành nông
nghiệp trong 9 tháng vừa qua đã chiếm tới 25% GDP.
Khu vực dịch vụ giảm mạnh đã kéo giảm GDP cùng
với tốc độ tăng chậm lại của khu vực công nghiệp.
Mặc dù vậy với việc dịch bệnh tại nhiều địa phương
đang từng bước được kiểm soát và các hoạt động sản
xuất - xã hội sẽ được mở cửa từng phần trở lại giúp
tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ hồi phục mạnh
trong quý cuối năm nay. Nhiều chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước đều kỳ vọng
vào mức tăng trưởng từ 3.5 - 4% cho cả năm 2021.
* Thế giới: Với mức tăng hơn 0.3% vào tối qua chỉ số USD Index đã có ngày tăng

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 28/09:

*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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điểm thứ 3 liên tiếp mặc dù dữ liệu niềm tin tiêu dùng tháng 9 của Mỹ tiếp tục suy
yếu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Phát biểu trước Quốc hội vào tối qua, Chủ tịch
FED J. Powell giành nhiều thời gian để bình luận về tình hình lạm phát tại Mỹ và
không đề cập nhiều đến chi tiết kế hoạch cắt giảm dần các chương trình kích thích
kinh tế có thể diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Theo ông Powell, đà tăng của lạm phát sẽ
còn kéo dài lâu hơn dự kiến và chừng nào thị trường lao động tại Mỹ phục hồi hoàn
toàn về mức trước đại dịch thì FED mới bắt đầu tính đến kế hoạch tăng lãi suất trở
lại. Hiện nền kinh tế Mỹ vẫn còn gần 8 triệu việc làm bị mất đi kể từ khi đại dịch
Covid-19 bắt đầu bùng phát vào tháng 2/2020. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ liên
tục tăng trong những ngày gần đây phản ánh kỳ vọng của thị trường vào những động
thái sắp tới của FED tuy nhiên cũng là lý do chính khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ
và châu Âu giảm điểm mạnh vào tối qua.
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.

