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 Tâm lý thị trường:  
  * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch gần mức 22.750 vào sáng nay 

trong khi trên thị trường tự do tỷ giá duy trì ở mức khá cao 23.320 - 23.360. 
Chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong và ngoài nước hiện đang ở mức +8.7 
triệu đồng/lượng. Trong báo cáo công bố vào ngày hôm qua, Tổng cục Hải quan 
cho biết cán cân thương mại cả nước tiếp tục cải thiện trong nửa đầu tháng 10 
khi nhập siêu khoảng 173 triệu USD đưa mức lũy kế thâm hụt từ đầu năm đến 
nay giảm chỉ còn -2.4 tỷ USD. Cán cân thương mại của Việt Nam đã được cải 
thiện kể từ tháng 9 vừa qua sau khi liên tục ở phía nhập siêu trong gần 5 tháng 
trước đó. Với việc dịch bệnh Covid-19 đang từng bước được kiểm soát tốt ở nhiều 
địa phương trọng điểm kinh tế khu vực phía Nam, hoạt động sản xuất và xuất 
khẩu đang phục hồi tốt làm tăng kỳ vọng cán cân sẽ được cải thiện hơn nữa trong 
những tháng cuối năm 2021 sắp tới.

  * Thế giới: Chỉ số USD Index có phiên hồi phục gần 
0.2% vào tối qua, kết thúc chuỗi 6 ngày giảm điểm liên 
tiếp trước đó. Dữ liệu tích cực về số đơn xin trợ cấp thất 
nghiệp theo tuần và doanh số bán nhà sẵn có tại Mỹ là 
các yếu tố hỗ trợ chính cho đà tăng này bên cạnh đó 
cũng phải kể đến việc thị trường đang dần chú ý trở lại 
cuộc họp của FED diễn ra vào ngày 2 - 3/11 sắp tới. Tính 
từ đầu tuần đến nay đồng bạc xanh đã giảm khoảng 
0.18% và có thể ghi nhận tuần giảm điểm thứ 2 liên tiếp 
trong tháng 10 này. 
  Báo cáo công bố tối qua của Bộ Lao động Mỹ cho 

thấy số hồ sơ nộp để nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên đã giảm xuống còn 
290.000 đơn trong tuần trước từ mức 296.000 đơn của tuần trước đó, mức thấp 
nhất kể từ khi đại dịch xảy ra vào tháng 3 năm 2020. Trong ngày hôm nay thị 
trường sẽ có các báo cáo quan trọng về PMI lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tại khu 
vực châu Âu và Mỹ. Đặc biệt là bài phát biểu trực tuyến của Chủ tịch FED Powell 
tại một Hội nghị về chủ đề kinh tế sẽ thu hút nhiều sự chú ý của các chuyên gia 
đối với các định hướng chính sách tiền tệ sắp tới của cơ quan này.

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 Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 21/10:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 93.758

Ngày 22/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.142
Sàn - Trần         : 22.448 - 23.836
CNY Fixing : 6.4032

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 142 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                          Ngày 21/10: 
*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


