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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 31/12:
Open: 22.690 - 22.870
Low: 22.690 - 22.870
High: 22.690 - 22.870
Close: 22.690 - 22.870
USD Index: 96.226
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 04/01:
Xu hướng
: GIẢM
Giá niêm yết : 22.690 - 22.870
TG Trung tâm : 23.134
Sàn - Trần
: 22.440 - 23.828
CNY Fixing : 6.3794
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 37 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.6% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Ngay sau kỳ nghỉ lễ, sáng nay Quốc hội đã khai mạc kỳ họp
bất thường lần thứ nhất để thảo luận cho ý kiến đối với Tờ trình dự thảo Nghị
quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm hỗ trợ Chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến chương trình này sẽ chú trọng các chính
sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn,
phục hồi và củng cố nền tảng, tạo đà tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội
trong tương lai. Cụ thể, gói giải pháp tài khóa có quy mô 291 nghìn tỷ đồng,
trong đó giảm thuế, phí, lệ phí là 64 nghìn tỷ đồng... Với nhóm giải pháp tiền
tệ, sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý để
phấn đấu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5% - 1% trong 02 năm... Quốc hội
sẽ dành nguyên ngày hôm nay để thảo luận về Chương trình này trước khi lấy
ý kiến để thông qua vào ngày 11/01 sắp tới.
Trong khi đó, IHS Markit vừa công bố báo cáo cho thấy chỉ số nhà quản trị
mua hàng (PMI) tháng 12 đạt 52.5 điểm, tăng nhẹ so với mức 52.2 điểm so với
tháng trước. Điều này cho thấy các điều kiện kinh doanh đã cải thiện trong
tháng thứ ba liên tiếp và sự phục hồi của ngành sản xuất tích cực nhất kể từ
tháng 5/2021. Đáng chú ý, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng vào cuối
năm với mức ngang bằng so với tháng 11. Số đơn hàng xuất khẩu mới cũng
tăng với mức tăng cao nhất 8 tháng trở lại đây.
* Thế giới: Đồng bạc xanh ghi nhận phiên tăng điểm gần 0.6% trong ngày
đầu tuần khi các thị trường trở lại làm việc sau dịp lễ cuối năm và chủ đề tăng
lãi suất của FED trong năm 2022 tiếp tục thu hút trở lại sự quan tâm của toàn
thị trường. Bên cạnh đó vẫn còn những lo lắng nhất định đối với tình hình
dịch bệnh Covid-19. Sự gia tăng các trường hợp nhiễm mới gây ra bởi biến thể
Omicron tiếp tục ảnh hưởng đến các dịch vụ công cộng và hoạt động du lịch
trên toàn cầu, đồng thời trì hoãn việc mở cửa trở lại của một số trường học ở
Mỹ sau kỳ nghỉ lễ. Trong tuần này, thị trường sẽ dành sự chú ý đối với các dữ
liệu PMI ở lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tháng cuối năm 2022 tại một số nền
kinh tế lớn trong nhóm G7 bên cạnh Biên bản cuộc họp của FED và dữ liệu
về thị trường việc làm của Mỹ trong tháng 12 vừa qua.
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.

