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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 15/12:
Open: 22.880 - 23.050
Low: 22.880 - 23.050
High: 22.880 - 23.050
Close: 22.880 - 23.050
USD Index: 96.328
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 16/12:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.890 - 23.060
TG Trung tâm : 23.222
Sàn - Trần
: 22.525 - 23.919
CNY Fixing : 6.3637
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng
27 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 79 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Chỉ số USD Index có thời điểm đã chạm mức 96.9 điểm vào tối
qua khi thị trường chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tháng 12 của FED. Tuy
nhiên, những thông điệp được chủ tịch Powell đưa ra sau cuộc họp này được
đánh giá là không mạnh tay như dự báo của thị trường khiến đồng USD suy
yếu trở lại và đóng cửa cuối ngày ở mức 96.3 trong khi thị trường cũng đang
chờ đợi kết quả cuộc họp của các NHTƯ Anh, châu Âu và Nhật Bản trong
tuần này. Các thành viên của FED đều đồng ý giữ nguyên mức lãi suất hiện
tại sau cuộc họp tháng 12 nhưng cho biết sẽ có 3 đợt tăng lãi suất trong năm
2022 với mức tăng khoảng 25 điểm phần trăm mỗi đợt. Đồng thời FED cũng
sẽ đẩy nhanh gấp đôi tốc độ thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu lên
30 tỷ USD/tháng. Với tốc độ này, dự kiến chương trình sẽ kết thúc vào cuối quý
I sang năm và mở đường cho đợt tăng lãi suất đầu tiên vào đầu quý II/2022.
Những thay đổi trong quan điểm này là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự gia tăng
và mở rộng của áp lực lạm phát, cùng với các dấu hiệu của thị trường lao động
ngày càng chặt chẽ, đã định hình lại triển vọng kinh tế và hoạch định chính
sách của các thành viên FED. Trong các dự báo kinh tế được công bố hôm
thứ Tư, hầu hết các quan chức FED đều nhận định lạm phát cơ bản sẽ đạt
4.4% vào cuối năm nay trước khi giảm xuống 2.7% vào năm sau và 2.1% vào
cuối năm 2024. Trong khi vẫn còn 3.9 triệu việc làm ít hơn so với thời điểm
tháng 2/2020, vì những nguyên nhân như người lao động nghỉ hưu sớm hoặc
những người khác đang chọn không làm việc vì lo sợ dịch bệnh hoặc thiếu
người chăm sóc trẻ em.
Trước đó, dữ liệu công bố vào tối qua cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ chỉ
tăng trưởng khiêm tốn trong tháng trước, do nhu cầu tiêu dùng phải vật lộn với
giá cả tăng cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Thị trường chứng khoán
Mỹ phản ứng khá tích cực sau khi cuộc họp của FED kết thúc nhờ kỳ vọng
lạm phát sẽ sớm được kiểm soát trong thời gian sắp tới đi cùng với sự cải thiện
của thị trường việc làm, các gói hỗ trợ tài khóa và đầu tư hạ tầng sắp được
thông qua của Chính phủ Mỹ.
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.

