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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giữ đà tăng liên tục từ đầu tuần đến nay và có 
thời điểm đã chạm mức 22.800 - 22.820 trong phiên sáng với áp lực từ trạng thái 
ngoại tệ của toàn hệ thống đang ở mức khá cao là -2.7 tỷ USD trong khi nhu cầu 
ngoại tệ thanh toán cho các hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất cho quý 
I/2022 ngày một tăng cao. Nguồn cung ngoại tệ cũng không dồi dào như giai đoạn 
từ đầu năm đến nay mặc dù theo nhận định tình trạng này có thể chỉ diễn ra trong 
ngắn hạn nhờ kỳ vọng vào nguồn kiều hối về nước sẽ nhiều hơn trong những tháng 
cuối năm. Một điểm đáng chú ý nữa là những thông điệp từ Chủ tịch FED về khả 
năng sớm chấm dứt các chương trình nới lỏng tiền tệ và nâng lãi suất trở lại đối với 
nền kinh tế Mỹ trong năm 2022 đang ít nhiều gây ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch 
trên thị trường trong nước. Lịch sử các đợt tăng lãi suất trước đây cho thấy xu hướng 
mạnh lên của đồng USD trên phạm vi toàn cầu mỗi chu kỳ FED thực hiện tăng lãi 
suất qua đó gián tiếp hỗ trợ cho đà tăng của tỷ giá trong nước. Dự báo đà tăng của 
tỷ giá liên ngân hàng có thể chỉ kéo dài trong ngắn hạn và sẽ sớm quay trở lại mức 
22.700 trong tuần tới.
* Thế giới: Chỉ số USD Index đang lấy lại đà tăng điểm khi thị trường phản ứng bình 
tĩnh hơn trước những thông tin về biến chủng mới Omicron, trong khi chờ đợi báo 
cáo việc làm tháng 11 của Mỹ sẽ được công bố vào tối nay. Các nhà khoa học ở Nam 
Phi, nơi biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện vào tháng trước, cho biết các 
loại vaccine hiện có vẫn mang lại tác dụng bảo vệ chống lại các biến chứng nghiêm 
trọng và nguy cơ tử vong do biến chủng mới gây ra. Ba trường hợp nhiễm biến thể 
Omicron được xác định gần đây ở Mỹ cũng đều có các triệu chứng nhẹ. Các chỉ số 
chứng khoán tại Mỹ tăng vọt trở lại vào tối qua, để lại sau lưng một tuần đầy biến 
động đối với các thị trường tài chính do sự không chắc chắn về tác động tiềm tàng 
của biến thể Omicron đối với sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế. Chỉ số công nghiệp 
Dow Jones tăng 617.75 điểm, tương đương 1,82%, mức tăng điểm trong một ngày 
lớn nhất kể từ đầu tháng 11. S&P 500 tăng 64,06 điểm, tương đương 1.42%, Nasdaq 
Composite tăng 127.27 điểm, tương đương 0,83%. Vào tối nay, dữ liệu việc làm phi 
nông nghiệp tháng 11 sẽ cung cấp những tín hiệu mới nhất về thị trường việc làm 
tại Mỹ với các dự báo khá lạc quan trước đó, tạo cơ sở để FED thúc đẩy nhanh hơn 
tiến trình bình thường hóa các chính sách nới lỏng tiền tệ của mình. 

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 03 tháng 12 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 02/12:
Open:  22.610 - 22.770
Low:  22.610 - 22.770
High:  22.610 - 22.770
Close:  22.610 - 22.770
USD Index: 96.135

Ngày 03/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.610 - 22.770
TG Trung tâm : 23.127
Sàn - Trần         : 22.433 - 23.821
CNY Fixing : 6.3719 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm      

16 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 26 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối qua

                          Ngày 02/12: 
*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


