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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 09/09:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 92.522

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

PBoC

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 4
đồng vào sáng nay

+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY giảm 49 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Mọi sự chú ý của thị trường đều hướng về cuộc họp chính sách tháng 9
của NHTƯ châu Âu kết thúc vào tối qua. Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Christine
Lagarde cho biết sẽ vẫn duy trì chương trình mua trái phiếu nhưng với tốc độ thấp

(Tỷ giá niêm yết)

hơn một cách vừa phải khoảng 60 - 70 tỷ EUR mỗi tháng thay vì 80 tỷ EUR như

Ngày 10/09:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.118
Sàn - Trần
: 22.424 - 23.812
CNY Fixing : 6.4566

trước đây. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 gia tăng mạnh

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

trở lại trên phạm vi toàn cầu và các dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của hai đầu tàu
kinh tế là Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên bà Lagarde nhấn mạnh tại cuộc họp báo
rằng quyết định này không phải là một kế hoạch đảo ngược các chính sách nới lỏng
tiền tệ của họ. Các chuyên gia kỳ vọng ECB sẽ giữ lãi suất cơ bản của mình dưới
mức 0% và tiếp tục mua trái phiếu trên quy mô lớn trong thời gian dài sắp tới, ngay
cả sau khi cơ quan này quyết định chấm dứt chương trình mua trái phiếu khẩn cấp
trị giá 1,85 nghìn tỷ EUR, tương đương 2,2 nghìn tỷ USD vào đầu năm tới.
Nền kinh tế khu vực đồng tiền chung đã phục hồi mạnh mẽ trong những tháng
gần đây, nhờ chi tiêu hộ gia đình cao hơn khi các hạn chế xã hội nhằm mục đích
ngăn chặn dịch bệnh đã được giảm bớt. Bà Lagarde cho biết bà hy vọng nền kinh
tế châu Âu sẽ trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm, sớm hơn so với dự kiến trước
đó. Bà Lagarde nói: “Lĩnh vực dịch vụ đang được hưởng lợi từ việc mọi người quay
trở lại mua sắm tại các cửa hàng và nhà hàng cũng như từ sự phục hồi của du lịch
và lữ hành. Lĩnh vực sản xuất đang hoạt động mạnh mẽ, mặc dù tiếp tục bị kìm hãm
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do thiếu nguyên liệu và thiết bị". GDP kinh tế châu Âu vẫn thấp hơn khoảng 3% so
với mức trước khủng hoảng do đại dịch và dự kiến phải đến cuối năm nay mới phục
hồi hoàn toàn trong khi nền kinh tế Mỹ và toàn cầu đã trở lại quy mô trước đại dịch
vào quý II vừa qua. Khoảng 2 triệu việc làm mất đi do dịch bệnh vẫn chưa thể phục
hồi tại khu vực này so với mức gần 6 triệu tại Mỹ. Lạm phát trung bình của 19 quốc
gia trong khu vực này đã tăng lên mức 3% vào tháng 8, mức cao nhất trong gần một
thập kỷ và cao hơn mục tiêu của ECB là 2% trong khi lạm phát giá tiêu dùng tại Mỹ
đạt mức 5,4% vào tháng Bảy.
Tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ trở lại trong ngày hôm qua sau thông điệp ôn hòa từ
ECB. Dữ liệu trợ cấp thất nghiệp theo tuần tại Mỹ công bố tối qua cũng giảm xuống
mức thấp nhất trong gần 18 tháng, cho thấy tăng trưởng việc làm đang bị cản trở bởi
tình trạng thiếu lao động chứ không phải là sự sụt giảm trong nhu cầu tuyển dụng.
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.

