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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Theo số liệu mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố do dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp trong tháng 7 khiến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
thực hiện trong tháng này giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 39,7% 
so với tháng trước. Mặc dù vậy, tính chung 7 tháng đầu năm, vốn thực hiện vẫn 
tăng. Cụ thể, tính đến ngày 20/7, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lĩnh vực thu hút 
đầu tư lớn nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu 
tư đạt trên 7,9 tỷ USD, chiếm 47,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.
* Thế giới: Chỉ số USD Index giảm gần 0.2% trong ngày hôm qua, đánh dấu 
ngày giảm điểm thứ 3 liên tiếp sau khi FED kết thúc cuộc họp tháng 7. Phát biểu 
sau cuộc họp, Chủ tịch Powell cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn đang trên đường đạt 
được những mục tiêu của cơ quan này và các thành viên của FED hiện chưa xem 
xét đến khả năng tăng lãi suất. Trước đó, FED đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống 
gần 0% vào tháng 3/2020 đồng thời thực hiện mua ít nhất 120 tỷ USD trái phiếu 
chính phủ và chứng khoán thế chấp mỗi tháng để cung cấp thêm sự hỗ trợ cho 
nền kinh tế. “Với tiến bộ về tiêm chủng và hỗ trợ chính sách mạnh mẽ, các chỉ số 
về hoạt động kinh tế và việc làm đã tiếp tục được củng cố’’, Chủ tịch Powell cho 
biết. Tuyên bố và những bình luận của ông Powell sau cuộc họp đã làm giảm bớt 
những lo ngại về suy thoái kinh tế do sự lây lan của biến thể Delta đặc biệt là ở 
các trường hợp chưa được tiêm chủng vaccine. Ông Powell cho biết mặc dù biến 
thể này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng, nhưng tỷ 
lệ tiêm chủng cao hơn và khả năng thích nghi tốt hơn của người tiêu dùng và các 
doanh nghiệp cho thấy "chúng ta đã học được cách chung sống với" virus. Các 
thành viên FED đã bắt đầu thảo luận đến kế hoạch cắt giảm chương trình mua 
tài sản hằng tháng nhưng chi tiết rõ ràng hơn có thể phải đợi đến cuộc họp vào 
ngày 21-22 tháng 9 và ngày 2-3 tháng 11. Trong chương trình mua tài sản trước 
đó kết thúc vào năm 2014, FED đã thu hẹp dần các khoản mua vào trái phiếu với 
khối lượng bằng nhau trong vòng 10 tháng và sau đó, thêm 14 tháng nữa trước 
khi bắt đầu tăng lãi suất trở lại. 

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 29 tháng 07 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 28/07:
Open:  22.930 - 23.090
Low:  22.930 - 23.090
High:  22.930 - 23.090
Close:  22.930 - 23.090
USD Index: 92.269

Ngày 29/07:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.090
TG Trung tâm : 23.212
Sàn - Trần         : 22.516 - 23.908
CNY Fixing : 6.4942

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 13 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 28/07: 
*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


