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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 09/12:
Open: 22.860 - 23.030
Low: 22.860 - 23.030
High: 22.880 - 23.060
Close: 22.880 - 23.060
USD Index: 96.205
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 10/12:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.940 - 23.110
TG Trung tâm : 23.175
Sàn - Trần
: 22.480 - 23.870
CNY Fixing : 6.3498
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 09/12:

*OMO: 0/1.000 tỷ VND
(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm
21 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 204 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.2% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Lạm phát đang tăng tốc tại Mỹ và điều này một lần nữa sẽ được
xác thực với dữ liệu CPI tháng 11 công bố vào tối nay. Mức tăng của giá cả
tiêu dùng có thể đạt +6.8% so với cùng kỳ năm trước theo như dự báo của các
chuyên gia kinh tế và với bất kỳ con số thực tế nào cao hơn mức này đều có
thể thúc đẩy Cục Dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm nhanh hơn các chương trình
kích thích kinh tế và tăng lãi suất sớm hơn. Hiện thị trường đang định giá có
40% khả năng FED sẽ bắt đầu tăng lãi suất trở lại vào tháng 3/2022 và không
loại trừ khả năng này sẽ còn tăng lên sau dữ liệu CPI tối nay. Thị trường sẽ có
khá nhiều cuộc họp quan trọng của các NHTƯ Mỹ, Anh, EU, Nhật Bản trong
tuần tiếp theo và dựa theo những tín hiệu lạm phát từ Mỹ và FED, có thể sẽ
có những phản ứng tương đồng từ các NHTƯ khác trong bối cảnh lạm phát
đang trở thành vấn đề cấp bách của kinh tế thế giới lúc này.
Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp theo tuần tại Mỹ đã giảm
xuống mức 184 ngàn đơn vào tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 9/1969,
một lần nữa cho thấy sự phục hồi rõ nét của thị trường lao động kể từ khi đại
dịch bắt đầu bùng phát vào tháng 2/2020. Trước đó, báo cáo việc làm tháng
11 vào cuối tuần trước cho thấy sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ và tình trạng
thiếu lao động dai dẳng đã giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất
trong hơn nửa thế kỷ vào tuần trước,
chỉ 18 tháng sau khi đại dịch Covid-19
khiến khoảng 6 triệu người lao động
nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong
một tuần. Bộ Lao động Mỹ cũng cho
biết trong tháng trước, có khoảng 3.6
triệu việc làm khả dụng nhiều hơn số
lao động thất nghiệp vào thời điểm đó.
Điều này đã thúc đẩy các nhà tuyển dụng phải cạnh tranh để tuyển dụng được
nguồn lao động mới. Tiền lương khu vực tư nhân cũng đã tăng 4.8% trong
tháng trước so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên biến thể Omicron vẫn còn là
một ẩn số khó lường đối với thị trường lao động Mỹ mặc dù các chuyên gia y
tế đánh giá các triệu chứng là không nghiêm trọng như biến thể Delta gây ra.
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.

