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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Ngân hàng Thế giới (WB) và tổ chức hợp tác quốc tế về người 

di cư KNOMAD dự báo Việt Nam đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021, ở mức 18,1 
tỷ USD. Trong năm 2020, lượng kiều hối về Việt Nam đạt khoảng 17,2 tỷ USD, 
đứng thứ 11 thế giới. Kiều hối được dự báo sẽ tăng 2,6% trong năm 2022. Rủi 
ro lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế nói chung và kiều hối nói riêng ở quy 
mô toàn cầu là việc số ca Covid-19 tăng trở lại và các biện pháp hạn chế đi 
lại được tái lập. Bên cạnh đó, khi kinh tế phục hồi, việc chấm dứt các gói kích 
thích và ngừng hỗ trợ lao động cũng có thể làm giảm lượng kiều hối.
  Tỷ giá liên ngân hàng giảm trở lại mức 22.675 - 22.680 vào sáng nay khi 

thị trường kỳ vọng vào một số nguồn ngoại tệ lớn với quy mô hơn 1 tỷ USD 
có thể về thị trường trong thời gian tới. Hiện trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống 
đã tăng mạnh lên mức -2.1 tỷ USD, cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Dự báo 
vùng giá quanh mức 22.660 - 22.680 có thể là vùng giao dịch chủ đạo của tỷ 
giá liên ngân hàng trong thời điểm cuối tuần này.
* Thế giới: Đồng bạc xanh tăng mạnh lên mức cao nhất trong 16 tháng so 
với đồng EUR và 5 năm so với JPY sau khi dữ liệu giá tiêu dùng cá nhân PCE 
của Mỹ cho thấy lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng trước. Một số 
thành viên FED ngày hôm qua cho biết có thể xem xét đẩy nhanh tốc độ thu 
hẹp chương trình QE so với kế hoạch đã được Chủ tịch Powell công bố vào 
hồi đầu tháng này nhằm ứng phó với sự gia tăng mạnh của giá cả hàng hóa. 
Biên bản cuộc họp tháng 11 của FED cũng đã nhấn mạnh tính linh hoạt trong 
cách thức điều hành thời gian tới của cơ quan này, bao gồm khả năng điều 
chỉnh giảm tốc độ mua tài sản và tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Trong khi đó, 
châu Âu một lần nữa là tâm chấn mới của đại dịch Covid-19 với Ý là quốc gia 
mới nhất phải ban bố một loạt các biện pháp hạn chế mới để phòng chống 
dịch bệnh. Sự khác biệt lớn về việc điều hành chính sách tiền tệ, yếu tố dịch 
bệnh khiến tỷ giá EUR/USD có thời điểm về dưới mức 1.12 vào tối qua và đà 
giảm được dự báo sẽ chưa sớm kết thúc trong thời gian tới.

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 25 tháng 11 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 24/11:
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 25/11:
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 

0.3% vào tối qua

                          Ngày 24/11: 
*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


