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 Tâm lý thị trường:  
   * Thế giới: Theo báo cáo cập nhật triển vọng mới nhất từ Tổ chức Hợp tác 

và Phát triển Kinh tế (OECD), kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 5,7% trong năm 
2021, thấp hơn một chút so với kỳ báo cáo trước đó. Trong khi đó, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 là 4,5%, tăng 0,1% so với dự báo trước đó. 
Theo OECD, giữa các quốc gia vẫn tồn tại những cách biệt về tăng trưởng và 
việc làm, đặc biệt nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có tỷ lệ 
bao phủ tiêm chủng thấp đang bị tụt lại khá xa. OECD đánh giá tác động kinh 
tế do tình trạng dịch bệnh lây lan mạnh với sự xuất hiện của biến thể Delta ở 
các quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng cao hiện nay là khá nhẹ. Tuy nhiên, ở nhiều 
nơi, biến thể này đã làm giảm động lực hồi phục kinh tế và gia tăng áp lực 
lên các chuỗi cung ứng và chi phí toàn cầu. Theo OECD, hoạt động thương 
mại giữa các nước châu Á-Thái Bình Dương đã chậm lại đáng kể do các biện 
pháp hạn chế được áp dụng trở lại để ngăn chặn đà lây lan của biến thể Delta.
  OECD hạ mạnh dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ từ mức 6,9% 

xuống 6% trong năm 2021, nhưng lại tăng dự báo tăng trưởng của Khu vực 
đồng tiền chung châu Âu lên mức 5,3% trong năm 2021. Trung Quốc, nền 
kinh tế lớn thứ 2 thế giới, được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng 8,5% trong năm 
nay trước khi suy yếu xuống còn 5,8% trong năm 2022. Ở chiều ngược lại, 
những nước có độ bao phủ vaccine ngừa Covid-19 thấp có xu hướng bị tụt 
lại. Indonesia, nước hiện mới tiêm vaccine đủ liều cho 16% dân số, sẽ chỉ có 
được mức tăng trưởng khiêm tốn là 3,7% trong năm nay, mức thấp nhất trong 
số các thành viên OECD.
  Chỉ số USD Index giảm nhẹ những vẫn duy trì dưới mức cao nhất trong gần 

một tháng vào ngày hôm qua khi thị trường tập trung vào hai sự kiện quan 
trọng lúc này - đầu tiên là khả năng vỡ nợ của nhà phát triển bất động sản 
Trung Quốc Evergrande và tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ mà FED dự kiến 
sẽ công bố vào rạng sáng ngày mai. Ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng NHTƯ 
Mỹ sẽ báo hiệu rằng họ có kế hoạch bắt đầu giảm lượng mua trái phiếu từ 
tháng 11 nếu dữ kinh tế quý III vẫn duy trì triển vọng tích cực.

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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Tư, ngày 22 tháng 09 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 21/09:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 93.202

Ngày 22/09:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.132
Sàn - Trần         : 22.438 - 23.826
CNY Fixing : 6.4693

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 166 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                          Ngày 21/09: 
*OMO:    0/1.000 tỷ VND

          (Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%) 

    Số dư:          0 tỷ VND

*Bill:                0/0 tỷ VND

   Số dư:        0 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU


