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 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Mặc dù chỉ số USD Index đã giảm trở lại khi thị trường mở cửa 

ngày đầu tuần do kết quả thử nghiệm đáng khích lệ từ một loại thuốc uống hỗ 
trợ chữa trị Covid-19 nhưng khẩu vị rủi ro đã gia tăng trở lại khi thị trường tỏ 
ra thận trọng với cuộc họp của NHTƯ Úc và New Zealand cũng như báo cáo 
việc làm tháng 9 của Mỹ trong tuần này. 
  Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tuần này có thể mang 

lại tín hiệu cải thiện sau khi đã gây ra nhiều thất vọng trong tháng 8 vừa qua 
một phần do chịu ảnh hưởng từ đợt bùng phát gần đây của biến thể Delta lây 
lan nhanh. Điều các chuyên gia kinh tế lo ngại hiện nay là bên cạnh số lượng 
việc làm tạo ra thấp còn là sự sẳn lòng gia nhập trở lại thị trường lao động của 
một bộ phận người dân. Đại dịch Covid-19 đã khiến một lượng lớn lao động 
mất việc tạm thời trở thành mất việc vĩnh viễn cùng với đó là tình trạng trẻ 
em chưa thể đến trường trở lại ở nhiều nơi khiến người nhà phải chấp nhận 
nghỉ việc để ở nhà trông trẻ. Các chuyên gia cho biết thời gian đứng ngoài 

thị trường lao động càng lâu, càng khó quay trở 
lại để tìm kiếm việc làm hơn. Vào tháng 8, nền 
kinh tế có ít hơn 5.3 triệu việc làm so với thời 
điểm tháng 2/2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu 
bùng phát ở Mỹ và ước tính đã có 2.6 triệu người 
đã nghỉ hưu trong thời gian xảy ra đại dịch. Điều 
này sẽ tạo ra áp lực khiến các nhà máy thiếu 
hụt lao động trở lại làm việc. Tình trạng này dự 
kiến sẽ chỉ được cải thiện vào tháng 10 và 11 khi 
các khoảng trợ cấp thất nghiệp chấm dứt, các 
trường học mở cửa trở lại và lo lắng về Covid-19 

cũng giảm dần khi tỷ lệ tiêm chủng tăng cao. Dự kiến FED sẽ có 2 kỳ dữ liệu 
về thị trường việc làm và 1 kỳ báo cáo GDP quý III của Mỹ để làm căn cứ 
cho quyết định có nên bắt đầu thu hẹp dần các chương trình kích thích tiền 
tệ trong cuộc họp vào ngày 2 - 3/11 sắp tới hay không. 

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 Hai, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 01/10:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 94.071

Ngày 04/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.156
Sàn - Trần         : 22.461 - 23.851
CNY Fixing : 6.4854

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Thị trường Trung Quốc 

nghỉ lễ trong ngày hôm nay
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                          Ngày 01/10: 
*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


