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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 20/12:
Open: 22.880 - 23.050
Low: 22.880 - 23.050
High: 22.880 - 23.050
Close: 22.880 - 23.050
USD Index: 96.505
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 21/12:
Xu hướng
: GIẢM
Giá niêm yết : 22.890 - 23.060
TG Trung tâm : 23.190
Sàn - Trần
: 22.494 - 23.886
CNY Fixing : 6.3729
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 6
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 204 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Đồng bạc xanh suy yếu trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần khi
kế hoạch chi tiêu đầu tư do Đảng Dân chủ của Mỹ đề xuất đứng trước khả
năng sẽ mất nhiều thời gian hơn để được thông qua, thậm chí có thể không
nhận đủ số phiếu ủng hộ cần thiết tại Quốc hội. Mặc dù vậy, những lo lắng
về biến thể Omicron và làn sóng lây nhiễm Covid-19 trong mùa đông khiến
thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo vẫn đang củng cố cho vai trò tài
sản an toàn của đồng USD. Trong một diễn biến bất ngờ, Thượng nghị sĩ Mỹ
Joe Manchin, một đảng viên Đảng Dân chủ ôn hòa, người có vai trò chủ chốt
trong kế hoạch của Tổng thống Joe Biden để thông
qua dự luật đầu tư trong nước trị giá 1.75 nghìn tỷ
USD - với tên gọi là Build Back Better - cho biết sẽ
không hỗ trợ cho gói kích thích tài khóa này. Với việc
toàn bộ thành viên Đảng Cộng Hòa không dành sự
ủng hộ cho chương trình này do lo ngại làm gia tăng
hơn nữa tình trạng lạm phát - vốn đã ở mức cao kỷ
lục trong 40 năm trở lại đây, sự phản đối mới này
sẽ khiến cho một trong những chương trình nghị sự
quan trọng của Tổng thống Mỹ khó lòng được thông
qua. Trong tuần trước, chỉ số USD Index đã nhanh chóng thiết lập mức cao
nhất trong 16 tháng là 96.9, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết khả
năng sẽ có ba lần tăng lãi suất vào năm 2022 đồng thời đẩy nhanh gấp đôi tốc
độ thu hẹp chương trình QE của mình.
Bên cạnh châu Âu, Mỹ cũng đang là điểm nóng bùng phát của biến thể
Omicron. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết biến
thể Omicron đã vượt qua biến thể Delta, gây ra hơn 70% các trường hợp
nhiễm Covid-19 mới nhất tại nước này theo báo cáo công bố vào ngày thứ Hai.
CDC cho biết tại nhiều vùng ở Mỹ, Omicron chiếm hơn 90% các trường hợp
nhiễm mới. Biến thể Omicron hiện đã lan truyền nhanh chóng ở Mỹ và đã
xuất hiện tại ít nhất 89 quốc gia trên thế giới kể từ khi được xác định ở miền
nam châu Phi vào tháng trước.
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.

