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 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã triệu tập một cuộc họp khẩn 

trong ngày 26/11 về biến thể B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2 vừa được phát 
hiện ở Nam Phi. Trước đó, ngày 24/11, các nhà khoa học Anh đã cảnh báo 
về nguy cơ lây lan biến thể mới với khả năng né tránh miễn dịch và lây lan 
nhanh hơn so với các biến thể trước đó. Tổ chức y tế thế giới cũng đưa ra cảnh 
báo với biến thể mới này với lượng đột biến gấp đôi so với biến thể Delta trước 
đó khiến số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Nam Phi tăng gấp 12 lần chỉ trong 
chưa đầy 1 tháng trở lại đây.  Các chuyên gia y tế đã phát hiện 10 trường hợp 
nhiễm biến thể này ở Botswana, Nam Phi và Hong Kong. Thị trường chứng 
khoán khu vực châu Á và giá dầu đồng loạt giảm mạnh vào sáng nay sau 
những cảnh báo của WHO do tâm lý thận trọng xuất hiện trong bối cảnh thị 
trường Mỹ đang nghỉ lễ Tạ ơn.
  Trong tuần không có nhiều dữ liệu kinh tế được công bố, mọi sự chú ý tập 

trung vào tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại 
tại châu Âu và Mỹ khi bước vào mùa đông. Số ca nhiễm mới Covid-19 gia 
tăng nhanh chóng ở các khu vực của châu Âu, bao gồm cả Đức, làm dấy lên 
lo ngại về sự quá tải của hệ thống y tế trong mùa đông năm nay. Nhiều quốc 
gia ở khu vực này đang gấp rút triển khai các mũi tiêm nhắc lại vì dữ liệu 
cho thấy các mũi tiêm phòng vaccine vào mùa hè năm ngoái đang dần mất 
đi một phần hiệu quả. Một số chính phủ châu Âu cũng đang gây áp lực buộc 
những người chưa tiêm chủng phải đi chích ngừa bằng cách thắt chặt các quy 
tắc tiếp cận với hệ thống phương tiện giao thông công cộng, mua sắm tại cửa 
hàng, nhà hàng và nơi làm việc. Những lo ngại về dịch bệnh và yêu cầu hạn 
chế xã hội mới đang làm chậm sự phục hồi kinh tế của châu Âu, vốn đã suy 
yếu vào mùa thu năm nay do áp lực toàn cầu về gián đoạn chuỗi cung ứng, giá 
năng lượng và các đầu vào sản xuất khác tăng cao. Nền kinh tế tiêu dùng của 
Châu Âu đang bắt đầu cảm thấy khó khăn khi mùa lễ quan trọng vào tháng 12 
đến gần. Ở một số quốc gia, chợ Giáng sinh đang phải đối mặt với việc hủy bỏ, 
trong khi mùa trượt tuyết ở dãy Alps cũng đứng trước nguy cơ tương tự.

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 Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 25/11:
Open:  22.610 - 22.770
Low:  22.610 - 22.770
High:  22.610 - 22.770
Close:  22.610 - 22.770
USD Index: 96.839

Ngày 26/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.610 - 22.770
TG Trung tâm : 23.147
Sàn - Trần         : 22.453 - 23.841
CNY Fixing : 6.3980 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng      

6 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 77 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua

                          Ngày 25/11: 
*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


