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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống theo quan sát của chúng tôi 
đã giảm nhanh về mức -2.3 tỷ USD trong ngày đầu tuần so với mức -3 tỷ vào 
tuần trước đồng hành cùng với sự hạ nhiệt của tỷ giá giao dịch trên liên ngân 
hàng. Trong ngày đầu tuần, vùng giá giao dịch chủ yếu quanh mức 22.970 - 
23.000 trong khi trên thị trường tự do vào đầu giờ sáng nay là 23.670 - 23.700. 
Hiện tại cung cầu ngoại tệ trên thị trường đang khá cân bằng nhưng dự kiến 
thời điểm cuối tuần này và đầu tuần sau có thể phát sinh một số giao dịch mua 
USD đến từ Kho bạc Nhà nước. Vùng giá giao dịch kỳ vọng trong tuần này có 
thể duy trì quanh mức 22.960 - 23.020.
* Thế giới: Chỉ số USD Index tăng trở lại lên mức cao nhất trong 1 tuần so với 
các tiền tệ chính khác được hỗ trợ bởi cuộc họp chính sách tháng 12 của FED 
bắt đầu diễn ra vào tối nay cũng như nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh 
biến chủng Omicron của Covid-19 mang lại nhiều kịch bản không chắc chắn 
đối với kinh tế thế giới. Dữ liệu giá thành sản xuất tại các nhà máy PPI của 
Mỹ công bố vào tối nay sẽ cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về tình hình 
lạm phát tại nước này trước khi FED đưa ra các quyết định của mình sau khi 
dữ liệu vào ngày thứ Sáu cho thấy CPI đã chạm mức cao nhất trong 40 năm 
(+6.8%) vào tháng trước. Bất kỳ động thái cắt giảm mạnh tay nào của FED đối 
với chương trình QE sau cuộc họp tháng 12 đều là tín hiệu hỗ trợ cho đồng 
bạc xanh trong bối cảnh quan điểm ôn hòa hơn sẽ được nhiều NHTƯ lớn 
khác như Anh, EU, Nhật Bản... tiếp tục duy trì trong tuần này. 
  Trong khi đó, sự lây lan nhanh của biến thể Omicron khiến Anh buộc phải 

đẩy nhanh nỗ lực tiêm mũi vaccine tăng cường. Tính đến ngày 13/12, tổng số 
ca nhiễm Omicron được ghi nhận tại Anh dựa trên kết quả giải trình tự gen là 
4.713 ca, trong đó có 1.576 ca mới được xác định trong ngày. Tuy nhiên, Cơ 
quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ước tính con số nhiễm mới tính 
theo ngày trên thực tế còn cao hơn nhiều dựa trên mô hình nghiên cứu mà 
cơ quan này áp dụng. Dự báo đưa ra cho thấy số ca nhiễm Covid-19 do biến 
thể Omicron gây ra ở Anh có thể đạt mức 200.000 ca/ngày, chiếm tỉ lệ áp đảo 
tổng số ca nhiễm được ghi nhận trong vài ngày tới.

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 Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 13/12:
Open:  22.880 - 23.050
Low:  22.880 - 23.050
High:  22.880 - 23.050
Close:  22.880 - 23.050
USD Index: 96.365

Ngày 14/12:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.890 - 23.060
TG Trung tâm : 23.191
Sàn - Trần         : 22.495 - 23.887
CNY Fixing : 6.3675 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm  

16 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 6 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                          Ngày 13/12: 
*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


