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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục giao dịch ổn định với biên độ 

hẹp 22.755 - 22.760 thời điểm đầu tuần trong khi thị trường tự do sáng nay 
đang giao dịch ở mức 23.140 - 23.205. Chênh lệch giá vàng giữa thị trường 
trong và ngoài nước vẫn đang duy trì ở mức cao trong khoảng 1 tháng trở lại 
đây là +8.5 triệu đồng/lượng.
* Thế giới: Chỉ số USD Index có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp vào tối qua 
nhưng đang hồi phục trở lại vào sáng nay khi nổi lo về lạm phát vẫn đang 
chiếm sóng trên nhiều thị trường. Giá dầu thế giới tối qua đã tăng lên mức cao 

nhất kể từ năm 2014 sau khi OPEC+ 
thông báo duy trì sản lượng hiện tại 
và thực hiện việc tăng dần nguồn 
cung theo kế hoạch trước đó bất 
chấp việc thị trường đang đối mặt 
với cuộc khủng hoảng năng lượng 
nghiêm trọng. Thị trường dầu thô 
toàn cầu đã có dấu hiệu căng thẳng 

khi các nền kinh tế phục hồi sau đại dịch và nguồn cung được dự báo sẽ sụt 
giảm trong hai tháng tới. Không chỉ dầu mỏ, cuộc khủng hoảng đang hiện hữu 
ở cả thị trường khí đốt (châu Âu) và than đá (Trung Quốc, Ấn Độ). Bên cạnh 
yếu tố lạm phát, đà suy yếu gần đây của đồng USD còn xuất phát từ những 
bế tắc trong việc đàm phán trần nợ công tại Quốc hội Mỹ khi thời hạn ngày 
18/10 đang tới gần. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Chính phủ liên bang 
sắp phá vỡ trần nợ 28.4 nghìn tỷ USD, gây ra một cuộc vỡ nợ lịch sử, nếu 
lưỡng Đảng không thể tìm được tiếng nói chung để nâng trần nợ sau 2 tuần 
nữa. Tháng trước, Moody cảnh báo việc vỡ nợ có thể làm giảm 4% hoạt động 
kinh tế, mất 6 triệu việc làm, đưa tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ lên 9%, gây ra làn 
sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán có thể thổi bay 15 nghìn tỷ USD 
tài sản hộ gia đình và khiến lãi suất cho vay thế chấp, vay tiêu dùng và nợ 
doanh nghiệp tăng đột biến.

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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 04/10:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 93.802

Ngày 05/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.154
Sàn - Trần         : 22.459 - 23.849
CNY Fixing : 6.4854

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Thị trường Trung Quốc 

nghỉ lễ trong ngày hôm nay
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                          Ngày 04/10: 
*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


