
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: Việc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép 
đầy đủ cho vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech được xem như là động thái 
có thể giúp đẩy nhanh quá trình tiêm chủng tại Mỹ và phát biểu của tiến sĩ 
Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của nước này, cho 
biết Mỹ có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh vào đầu năm tới đã giúp 
cải thiện tâm lý giao dịch trên thị trường khiến chỉ số USD Index ghi nhận 
phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp vào tối qua.
  Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn có góc nhìn kém tích cực đối với triển 

vọng tăng trưởng kinh tế tại khu vực châu Âu và Mỹ do sự bùng phát trở lại 
của dịch bệnh. Nếu việc tiêm chủng vaccine Covid-19 không được đẩy nhanh, 
kế hoạch phục hồi kinh tế bằng cách nới lỏng dần các hạn chế đi lại đối với 
những người được tiêm chủng có thể sẽ không như kỳ vọng. Sự bùng nổ của 
chi tiêu tiêu dùng sau khi dịch bệnh tạm thời được kiểm soát trong nửa đầu 
năm tại châu Âu và Mỹ là không mạnh như dự báo và bắt đầu có dấu hiệu 
suy yếu trở lại. Chỉ số tâm lý của người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp 
nhất trong một thập kỷ trở lại đây trong tháng 7. Chỉ số PMI tổng hợp tại Mỹ 
cũng đã giảm trong tháng 7 và là tháng giảm thứ hai liên tiếp. Tổ chức nghiên 
cứu Oxford Economics đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2021 
xuống 6,1% từ mức 7,0% vào đầu tháng 8. Tại châu Âu, biến thể Delta cũng 
đang phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế của khu vực này. Chỉ báo tâm lý 
kinh tế do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Châu Âu (ZEW) của Đức tổng hợp 
chỉ đạt mức 40,4 điểm trong tháng 8, giảm 22,9 điểm so với tháng trước và là 
lần giảm thứ ba liên tiếp. 
   Biến thể Delta cũng đang hoành hành ở châu Á, khiến cho nhiều nhà máy 

và bến cảng vốn là trung tâm logistics lớn đang rơi vào tình trạng đóng cửa 
toàn bộ hay một phần. Trung Quốc tuần trước đã đóng cửa một bến cảng 
quan trọng dành cho tàu container chuyên vận chuyển hàng hóa đến Mỹ. Nếu 
tình trạng hạn chế còn kéo dài, giá cả gia tăng do thiếu hụt nguồn cung có thể 
làm tăng thêm lo ngại về triển vọng tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu. 

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 25 tháng 08 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 24/08:
Open:  22.760 - 22.920
Low:  22.760 - 22.920
High:  22.760 - 22.920
Close:  22.760 - 22.920
USD Index: 92.880

Ngày 25/08:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.760 - 22.920
TG Trung tâm : 23.151
Sàn - Trần         : 22.456 - 23.846
CNY Fixing : 6.4728

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

14 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 77 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                          Ngày 24/08: 
*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


