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 Tâm lý thị trường:  
  * Thế giới: Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới có khả năng sẽ tăng lãi suất 

trong những tháng cuối năm 2021 nhằm kiềm chế nguy cơ lạm phát gia tăng mất 
kiểm soát đã phân tán sự chú ý của thị trường đối với các kế hoạch của FED và 
làm đồng USD suy yếu từ đầu tuần đến nay. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) 
gần như chắc chắn rằng sẽ tăng lãi suất vào tháng 11 và nhiều khả năng thêm 
một lần nữa vào tháng 12, vì lạm phát có thể vượt khỏi tầm kiểm soát do thiếu 
hụt lao động trầm trọng. Bên cạnh đó, tâm lý hứng khởi tiếp tục là bệ đỡ quan 
trọng cho đà tăng mạnh gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ với mùa báo cáo 
kinh doanh quý III tích cực hơn nhiều so với dự báo, qua đó làm giảm nhu cầu 
đối với các tài sản an toàn như đồng bạc xanh. Tuy nhiên, cuộc họp tháng 11 của 
FED sẽ diễn ra sau 2 tuần nữa và mọi sự chú ý sẽ sớm quay trở lại đối với đồng 
USD khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hơn nửa, 
thị trường đang định giá cao khả năng FED sẽ bắt đầu tăng lãi suất trở lại đối với 
nền kinh tế Mỹ vào tháng 7 năm sau và nhiều khả năng sẽ có 2 đợt tăng lãi suất 
trong năm 2022. Một báo cáo riêng của FED, được gọi là Beige Book, công bố tối 
qua cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm lại trong mùa thu này khi các công 
ty đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng và chứng kiến   “giá cả gia tăng đáng 
kể” do chi phí nguyên liệu và logistics cao hơn. 
  Tỷ lệ tiêm chủng tại Mỹ ở mức cao với gần 2,8 nghìn tỷ USD chi tiêu liên bang 

được phê duyệt kể từ tháng 12 năm ngoái đã tạo ra một sự phục hồi chưa từng 
có từ trước đến nay. Chỉ số lạm phát cơ bản không bao gồm các loại thực phẩm 
và năng lượng đã tăng 3,6% trong tháng 8 so với một năm trước đó. Trong khi đó, 
các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện đang xúc tiến gói hỗ trợ tài khóa 
với trọng tâm là đầu tư hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và chống biến đổi khí hậu 
trị giá 3.5 nghìn tỷ USD mà họ hy vọng sẽ được thông qua trong những tuần tới 
mà không cần đến sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa. Triển vọng về lạm phát và 
chính sách tài khóa không phải là những lý do duy nhất khiến chính sách tiền 
tệ trở nên không chắc chắn trong tương lai. Tổng thống Joe Biden đến nay vẫn 
chưa công bố ai sẽ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương sau khi nhiệm kỳ của Chủ 
tịch FED Jerome Powell và Phó Chủ tịch Richard Clarida hết hạn vào đầu năm 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 21 tháng 10 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 20/10:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 93.600

Ngày 21/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.145
Sàn - Trần         : 22.451 - 23.839
CNY Fixing : 6.3890

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 179 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                          Ngày 20/10: 
*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


