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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 06/09:
Open: 22.710 - 22.870
Low: 22.710 - 22.870
High: 22.710 - 22.870
Close: 22.710 - 22.870
USD Index: 92.210

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 4 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
nhẹ vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ổn định quanh mức 22.755 - 22.765
vào đầu giờ sáng nay trong bối cảnh thị trường đang đón nhận các nguồn cung ngoại
tệ khá dồi dào. Tỷ giá giao dịch trên thị trường tự do cũng đã giảm khá nhanh so với

(Tỷ giá niêm yết)

thời điểm trước kỳ nghỉ lễ 2/9 và hiện đang ở mức 22.880 - 23.020. Trạng thái ngoại

Ngày 07/09:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.710 - 22.0
TG Trung tâm : 23.102
Sàn - Trần
: 22.409 - 23.795
CNY Fixing : 6.4533

tệ toàn hệ thống hiện vẫn duy trì quanh mức -1.4 tỷ USD. Điểm đáng chú ý là tỷ

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

giá trung tâm đã có 9 phiên điều chỉnh giảm liên tiếp từ mức 23.177 vào ngày 23/8
xuống chỉ còn 23.102 vào sáng nay. Dự báo thị trường có thể vận động quanh điểm
cân bằng mới tại vùng giá 22.750 - 22.760 một thời gian, sau động thái điều chỉnh
giảm mức giá mua vào USD về mức 22.750 của NHNN.
* Thế giới: Chỉ số USD Index tăng nhẹ trong ngày hôm qua khi thị trường tập trung
vào một loạt cuộc họp chính sách của các NHTƯ lớn như Úc, EU và Canada trong
tuần này. Khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ chưa thể sớm triển khai việc thu hẹp
các biện pháp kích thích kinh tế sau dữ liệu việc gây thất vọng vào thứ Sáu tuần trước
cũng góp phần hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.
Cập nhật mới nhất trong báo cáo triển vọng vào tối qua, các chuyên gia của
Goldman Sachs Group Inc. đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong
năm 2021 xuống chỉ còn 5.7% so với mức 6% công bố vào cuối tháng 8 vừa qua.
Người tiêu dùng Mỹ có khả năng chi tiêu ít hơn trong bối cảnh sự xuất hiện của biến
thể Delta, các chương trình hỗ trợ tài chính của Chính phủ giảm dần và nhu cầu tiêu
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dùng chuyển từ hàng hóa sang dịch vụ. Bên cạnh đó, sự gián đoạn chuỗi cung ứng
cũng ảnh hưởng đến việc đảm bảo lượng hàng hóa cho mùa mua sắm quan trọng
vào cuối năm nay. Ngân hàng này cũng nâng dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ tăng
lên mức 4,2% vào cuối năm 2021 từ mức ước tính trước đó là 4,1%.
Trong khi đó, hoạt động thương mại của Trung Quốc cho thấy sự tăng trưởng đột
biến bất chấp đợt bùng phát gần đây của biến chủng Delta tại nhiều địa phương.
Cụ thể, xuất khẩu của nước này trong tháng 8 đã tăng 25,6% so với cùng kỳ năm
trước, trong khi nhập khẩu tăng 33,1%, đưa thặng dư thương mại đạt mức 58,3 tỷ
USD trong tháng. Việc sớm kiểm soát tốt đợt bùng phát vừa qua cùng với nhu cầu
gia tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu đã giúp hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc
duy trì đà tăng trưởng. Mặc dù vậy, áp lực vẫn rất lớn trong những tháng cuối năm
khi số lượng đơn hàng xuất khẩu mới tiếp tục suy giảm trong tháng thứ 4 liên tiếp.
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.

