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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 19/11:
Open: 22.580 - 22.740
Low: 22.580 - 22.740
High: 22.580 - 22.740
Close: 22.580 - 22.740
USD Index: 95.523
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 22/11:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.580 - 22.740
TG Trung tâm : 23.118
Sàn - Trần
: 22.424 - 23.812
CNY Fixing : 6.3952
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 19/11:

*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
6 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 127 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.2% vào tối cuối tuần

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại của
Việt Nam đã thâm hụt 370 triệu USD trong nửa đầu tháng 11 và thâm hụt 132
triệu USD tính từ đầu năm đến nay. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nửa đầu
tháng 11 của Việt Nam đạt 14.61 tỷ USD, giảm gần 7% so với nửa cuối tháng
10 nhưng lũy kế từ đầu năm đến thời điểm này đã đạt mức 284.45 tỷ USD,
tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2020.
Tỷ giá liên ngân hàng tăng nhẹ và giao dịch ở mức 22.665 - 22.675 trong
ngày đầu tuần, một phần có thể xuất phát từ đà tăng mạnh gần đây của đồng
USD trên thị trường thế giới cùng với việc trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống
ngân hàng đang ở mức -1.5 tỷ USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá đang giao dịch
ở mức 23.420 - 23.440 trong khi chênh lệch giá vàng tiếp tục duy trì ở mức
khá cao là +9 triệu đồng/lượng. Dự báo tỷ giá liên ngân hàng có thể tăng nhẹ
trong tuần này nhưng chưa thể vượt xa mức giá mua vào ngoại tệ của NHNN
là 22.650.
* Thế giới: Vai trò trú ẩn an toàn của đồng USD gia tăng vào thời điểm cuối
tuần vừa qua khi châu Âu đứng trước làn sóng lây nhiễm thứ 5. Chính phủ
Áo đã công bố các biện pháp phong tỏa toàn quốc có hiệu lực kể từ đầu tuần
này trong khi các biện pháp tương tự có thể được Đức, Hà Lan sớm công bố
sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 gia tăng một cách nhanh chóng.
Các chuyên gia y tế lo ngại châu Âu sẽ đối diện với mùa đông đầy rủi ro phía
trước nếu không có các biện pháp phòng chống dịch cứng rắn hơn nữa. Chỉ
số USD Index đã tăng vượt mức 96 điểm và hiện đang ở mức cao nhất trong
16 tháng so với EUR. Đồng USD còn được hỗ trợ thêm từ các bình luận lạc
quan của các thành viên FED là Richard Clarida và Christopher Waller vào
thứ Sáu tuần trước, khi cho rằng việc cắt giảm quy mô chương trình kích thích
có thể tiến hành nhanh hơn và phù hợp với bối cảnh kinh tế phục hồi nhanh
chóng và lạm phát tăng cao. Dữ liệu PCE tuần này sẽ cung cấp tín hiệu mới
nhất về tình hình lạm phát tại Mỹ bên cạnh chi tiết của Biên bản cuộc họp
tháng 11 của FED sẽ được công bố vào giữa tuần này.
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.

