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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 21/12:
Open: 22.880 - 23.050
Low: 22.880 - 23.050
High: 22.880 - 23.050
Close: 22.880 - 23.050
USD Index: 96.478
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 22/12:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.890 - 23.060
TG Trung tâm : 23.183
Sàn - Trần
: 22.488 - 23.878
CNY Fixing : 6.3703
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 7
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 26 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.1% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Sau khi giảm điểm khá mạnh trong ngày hôm qua xuống mức
thấp nhất là 22.885 - 22.900, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng trở lại vào sáng
nay, hiện đang giao dịch quanh mức 22.940 - 22.955. Đà tăng này một phần
xuất phát từ thông tin về một số nguồn mua USD với quy mô khoảng hơn 400
triệu trong tuần này. Tuy nhiên, theo quan sát, nhu cầu tiền đồng trên liên
ngân hàng đang bước vào chu kỳ cao điểm cuối năm. Đây sẽ là nhân tố gây
áp lực điều chỉnh quan trọng đối với tỷ giá trong những ngày cuối năm 2021.
Thị trường tự do sáng nay đang giao dịch quanh mức 23.655 - 23.685 trong
khi chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong và ngoài nước tiếp tục duy trì ở
mức khá cao +11.7 triệu đồng lượng.
Trong khi đó, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá hàng hoá
xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12/2021 đạt 15,78 tỷ USD, giảm
8,3% so với kỳ 2 tháng 11/2021 nhưng lũy kế tổng trị giá xuất khẩu của Việt
Nam từ đầu năm đến thời điểm này đã đạt 317,44 tỷ USD, tăng 18,7% so với
cùng kỳ năm 2020. Như vậy, trong nửa đầu tháng 12/2021, cán cân thương
mại hàng hoá của Việt Nam thặng dư thêm 250 triệu USD nâng mức thặng
dư từ đầu năm đến hết ngày 15/12 lên 1,67 tỷ USD.
* Thế giới: Chỉ số USD Index có phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp vào tối qua
trong bối cảnh thị trường vẫn đang đánh giá lại những tác động của đợt bùng
phát dịch Covid-19 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu với sự xuất hiện của
biến thể Omicron trong khi vừa trải qua một tuần đầy biến động trước đó sau
các quyết định của một loạt các NHTƯ lớn trên thế giới. Biến thể Omicron
đang lây lan nhanh trên khắp châu Âu, Mỹ và châu Á, khiến các quốc gia trên
toàn cầu phải xem xét các biện pháp hạn chế mới đối với việc di chuyển và
thiết lập lại thời gian cách ly đối với du khách nhập cảnh. Tâm lý giao dịch
trên các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đã được cải thiện sau khi
Tổng thống Mỹ cho biết sẽ triển khai nhiều biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh,
không tái diễn tình trạng phong tỏa toàn quốc như tháng 2/2020 trước đó. Thị
trường sẽ chờ đợi dữ liệu về niềm tin tiêu dùng của Mỹ vào tối nay trước khi
báo cáo quan trọng về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE (công cụ theo dõi lạm
phát quan trọng của FED) sẽ được công bố vào tối thứ Năm.
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.

