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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 10/09:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 92.640

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY giảm 69 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.1% vào tối cuối tuần

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Một tuần trước cuộc họp chính sách tháng 9 của FED vào ngày 22-23/9
thị trường vẫn đang tìm kiếm những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định sắp tới
của cơ quan này. Đồng bạc xanh tăng điểm trong ngày thứ Sáu cùng với lợi suất trái

(Tỷ giá niêm yết)

phiếu Chính phủ Mỹ khi thị trường có nhiều lý do để tin rằng mặc dù các dữ liệu

Ngày 13/09:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.113
Sàn - Trần
: 22.420 - 23.806
CNY Fixing : 6.4497

kinh tế gần đây là không như kỳ vọng nhưng FED có thể khởi động kế hoạch giảm

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

dần các chương trình kích thích vào tháng 11 (vào ngày 2 - 3/11) sắp tới. Các thành
viên FED sẽ cố gắng đạt được sự đồng thuận về lộ trình thực hiện kế hoạch này cũng
như cách thức định hướng cho thị trường trong phiên họp vào giữa tuần sau. Biến thể
Delta của virus corona đã dẫn đến sự gia tăng các ca lây nhiễm mới, nhưng nhiều
quan chức FED tin rằng nó sẽ không gây ra sự thụt lùi đối với chi tiêu của người tiêu
dùng như những đợt bùng phát trước đó vào năm ngoái.
Trước đó, FED đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống gần 0% vào tháng 3 năm 2020
đồng thời triển khai việc mua 80 tỷ USD trái phiếu Chính phủ và 40 tỷ USD chứng
khoán được thế chấp bảo đảm mỗi tháng kể từ tháng 6/2020 để hỗ trợ thanh khoản
cho nền kinh tế. Quy mô bảng cân đối tài sản của FED cũng đã tăng mạnh lên mức
8.4 nghìn tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn khi đại dịch bùng phát. Các thông tin cho
thấy một kế hoạch cắt giảm khoảng 10 tỷ USD trái phiếu chính phủ và 5 tỷ USD
chứng khoán thế chấp được mua vào mỗi tháng có thể được triển khai sau cuộc họp
vào tháng 11 và tiến tới chấm dứt chương trình này vào mùa hè sang năm trước khi
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bắt đầu nâng lãi suất vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023. Bên cạnh sự suy yếu
trong dữ liệu việc làm vào tháng 8 vừa qua, nền kinh tế Mỹ còn chịu áp lực từ chuỗi
cung ứng bị gián đoạn, tình trạng thiếu hụt hàng hóa tạm thời và sự phục hồi của
du lịch đã đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Lạm phát cơ bản,
không bao gồm mặt hàng thực phẩm và năng lượng, đã tăng 3,6% trong tháng 7 so
với cùng kỳ năm trước.
Trong tuần này dữ liệu về lạm phát và doanh số bán lẻ tại Mỹ sẽ giúp đánh giá một
trong những tiêu chí điều hành chính sách quan trọng của FED. Bên cạnh đó sẽ là dữ
liệu đáng chú ý về sản xuất công nghiệp, bán lẻ và đầu tư tài sản cố định của Trung
Quốc vào thứ Tư. Điều này sẽ cho thấy tác động kinh tế của đợt bùng phát Covid lan
rộng vào tháng 8 khiến Bắc Kinh phải đóng cửa một phần cảng container bận rộn
thứ ba thế giới và áp đặt các hạn chế mới đối với một số các khu vực của đất nước.
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.

