
NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Chỉ số USD Index tăng gần 0.3% trong ngày hôm qua, đánh dấu 

ngày tăng điểm thứ 2 liên tiếp và thiết lập mức cao nhất trong 14 tháng so với 
đồng EUR do lo ngại về giá năng lượng tăng cao có thể thúc đẩy lạm phát, kìm 
hãm đà phục hồi của kinh tế toàn cầu. Chỉ trong vòng 1 tuần vừa qua giá dầu 
thô đã tăng lên mức cao nhất trong 7 năm trong khi khí đốt tự nhiên tăng lên 
mức cao kỷ lục ở châu Âu và giá than từ các nhà xuất khẩu lớn cũng đạt mức 
cao nhất mọi thời đại. Tâm lý giao dịch trên thị trường chỉ được cải thiện vào 
cuối phiên nhờ những thông báo gia tăng nguồn cung năng lượng từ phía Nga 
cho khu vực châu Âu và châu Á cũng như tín hiệu tích cực từ quá trình đàm 
phán trần nợ liên bang tại Mỹ. 
   Vào cuối ngày hôm qua Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch 

McConnell cho biết đảng của ông có thể đồng ý gia hạn mức trần nợ liên bang 
ngắn hạn đến tháng 12 trước thời hạn đàm phán cuối cùng vào ngày 18/10 sắp 
tới. Điều này mang lại hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ sớm giải quyết nút thắt quan 
trọng có thể khiến Chính phủ hết ngân sách hoạt động trong những ngày sắp 
tới. Tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế đây chỉ là những sự thỏa hiệp trong 
ngắn hạn và điều cần thiết lúc này là Quốc hội Mỹ cần phải xây dựng cơ chế 
ngân sách dài hạn để tránh các trường hợp như vậy trong tương lai.
  Dữ liệu đáng chú ý trong ngày hôm qua cho thấy lượng việc làm của khu 

vực tư nhân tại Mỹ đã cải thiện đáng kể trong tháng 9 nhờ số ca nhiễm 
Covid-19 bắt đầu giảm xuống, thúc đẩy việc tuyển dụng tại các nhà hàng và 
các lĩnh vực dịch vụ khác. Điều này cũng gợi mở kết quả tích cực đối với dữ 
liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ công bố vào ngày cuối tuần này.
  * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch từ đầu tuần đến nay chủ yếu 

vẫn quanh mức 22.755 - 22.765. Mặc dù vậy, trong thời điểm cuối năm theo 
thông tin từ Bộ Y tế sẽ có lượng lớn vaccine phòng Covid-19 sẽ được nhập 
khẩu về Việt Nam với cao điểm có thể rơi vào tháng 10 và 11. Điều này có 
thể khiến nhu cầu USD trên liên ngân hàng gia tăng trở lại và hỗ trợ cho đà 
tăng của tỷ giá.

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 Năm, ngày 07 tháng 10 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 06/10:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 94.233

Ngày 07/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.170
Sàn - Trần         : 22.475 - 23.865
CNY Fixing : 6.4854

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

12 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Thị trường Trung Quốc 

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

0.3% vào tối qua

                          Ngày 06/10: 
*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


