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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 13/09:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 92.614

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 3 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index ổn
định vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng không có nhiều đột biến trong ngày đầu tuần
khi chủ yếu giao dịch quanh mức 22.755 - 22.765. Tỷ giá trên thị trường tự do sáng
nay tăng nhẹ trở lại vùng 23.040 - 23.200 với trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống theo

(Tỷ giá niêm yết)

ước tính của chúng tôi đang vào khoảng -1 tỷ USD. Với một số nguồn ngoại tệ có quy

Ngày 14/09:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.130
Sàn - Trần
: 22.436 - 23.824
CNY Fixing : 6.4500

mô lớn chuẩn bị về thị trường trong tuần này, nhiều khả năng tỷ giá liên ngân hàng

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

sẽ tiếp tục đi ngang trong cả tuần và kỳ vọng duy trì quanh mức 23.755 - 23.775.
Số liệu do Tổng cục Hải quan công bố ngày 13/9 cho thấy, tổng trị giá xuất nhập
khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 8/2021 đã tăng 26,5% (tương ứng
mức tăng 6,39 tỷ USD) so với giai đoạn nửa đầu tháng. Đặc biệt xuất khẩu đã có sự
bứt phá mạnh mẽ, đạt kim ngạch 15,87 tỷ USD, tăng 39,6% so với nửa đầu tháng.
Trong khi nếu tính 8 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt
213,52 tỷ USD, tăng 21,8%, tương ứng tăng 38,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.
* Thế giới: Chỉ số USD Index tăng mạnh khi thị trường Mỹ mở cửa vào tối qua nhưng
đã suy yếu trở lại vào cuối phiên. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu CPI tháng 8 của
Mỹ sẽ được công bố vào ngày hôm nay cũng như một loạt các báo cáo kinh tế quan
trọng của Trung Quốc vào sáng mai như chi tiêu tiêu dùng, sản xuất công nghiệp và
đầu tư tài sản cố định trong tháng vừa qua. Các chuyên gia kỳ vọng lạm phát cơ bản
của Mỹ sẽ tăng khoảng 0.3% trong tháng 8 so với tháng trước đó trong khi nếu so với
cùng kỳ năm trước chỉ số này sẽ giảm nhẹ xuống còn 4.2% từ mức 4.3% của tháng 7.
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(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

Số dư:
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Trong khi đó, giá dầu đang tăng trở lại do lo ngại nguồn cung của Mỹ bị gián đoạn
do ảnh hưởng của các trận bão ngoài khơi vịnh Mexico. Giá dầu thô Brent đã tăng
0.2% lên mức 73.66 USD/thùng còn dầu WTI cũng tăng 0.3% lên mức 70.68 USD/
thùng. Đây đều là những mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 đến nay. Hơn 40% sản
lượng dầu và khí đốt của vùng Vịnh Mexico hiện chưa thể khôi phục kể từ khi cơn
bão Ida đổ bộ vào nước này cách đây 2 tuần. Mùa mưa bão đang trở lại dự kiến sẽ
ảnh hưởng đến nguồn cung từ thị trường Mỹ trong ngắn hạn. Tuy nhiên đà tăng này
của giá dầu có thể không kéo dài nhờ động thái từ một số quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
quan trọng khác. Quá trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và phương Tây
đang đạt nhiều tiến bộ tích cực trong khi Trung Quốc đang có kế hoạch giải phóng
dầu từ kho dự trữ chiến lược có thể thúc đẩy nguồn cung có sẵn ở nước tiêu thụ dầu
lớn thứ hai thế giới 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.

