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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Trong báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch cho năm 2022 trước Quốc hội 
sáng 20/10, Thủ tướng cho biết nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022 
sau khi vượt qua đợt bùng phát của dịch Covid-19 vào giữa năm 2021 với mục tiêu 
quan trọng là phục hồi lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu. Dự báo tổng sản phẩm 

quốc nội trong năm tới có thể tăng 
khoảng 6% - 6,5%. Đợt bùng phát 
của biến thể Delta từ đầu tháng 5 
vừa qua đã khiến nhiều địa phương 
phải áp dụng các biện pháp phòng 
chống dịch nghiêm ngặt gây ảnh 
hưởng lớn đến chuỗi cũng ứng và 
hoạt động sản xuất của các nhà 
máy. Tăng trưởng GDP quý III đã 

ghi nhận mức giảm 6.17% trong khi kỳ vọng mức tăng trưởng cho cả năm 2021 giảm 
xuống chỉ còn 2.5% - 3% so với mức kỳ vọng 6.5% đặt ra vào đầu năm. Tín hiệu tích 
cực lúc này là lạm phát sẽ vẫn được duy trì dưới mức 4% và xuất khẩu cả năm 2021 
được dự báo tăng trưởng khoảng +10.7%. 
  Tỷ giá liên ngân hàng dự kiến sẽ có thêm tuần thứ 5 liên tiếp giao dịch ổn định 

gần mức giá mua vào của NHNN là 22.750. Mở cửa đầu giờ sáng nay thị trường đang 
giao dịch quanh mức 22.752 - 22.760. Trong ngày hôm nay, dự kiến Tổng cục Hải 
quan sẽ công bố báo cáo về cán cân thương mại của Việt Nam trong nửa đầu tháng 
10 với kỳ vọng vào sự phục hồi của lĩnh vực xuất khẩu sau khi phải chịu nhiều ảnh 
hưởng tiêu cực từ tình hình dịch bệnh trong khoảng 5 tháng vừa qua. 
  * Thế giới: Đồng JPY tiếp tục suy yếu xuống mức thấp nhất trong 4 năm khi tâm lý 

lo ngại rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu tạm thời hạ nhiệt đi cùng với đà tăng 
đầy hứng khởi trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Việc lợi suất trái phiếu Chính 
phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng và giá năng lượng liên 
tục thiết lập các mức cao kỷ lục mới cũng là yếu tố khiến đồng JPY yếu đi so với 
đồng USD. NHTƯ Nhật Bản BOJ được đánh giá sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ 
siêu nới lỏng trong thời gian khá dài để hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế.

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 20 tháng 10 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 19/10:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 93.785

Ngày 20/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.147
Sàn - Trần         : 22.453 - 23.841
CNY Fixing : 6.4069

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

17 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 238 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                          Ngày 19/10: 
*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


