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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 06/12:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.750 - 22.920
Close: 22.750 - 22.920
USD Index: 96.290

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 36 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
nhẹ vào tối qua

Tâm lý thị trường:

* Thế giới: Tâm lý giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu được cải thiện
khá nhiều khi ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy biến chủng Omicron
chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ đối với người nhiễm so với các biến thể trước đó.

(Tỷ giá niêm yết)

Điều này cũng được chính quan chức hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ là

Ngày 07/12:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.950 - 23.130
TG Trung tâm : 23.210
Sàn - Trần
: 22.514 - 23.906
CNY Fixing : 6.3738

ông Anthony Fauci xác nhận vào cuối tuần vừa qua. Trong ngày đầu tuần, chỉ số

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

chứng khoán Mỹ S&P 500 gần như đã lấy lại được toàn bộ điểm số mất đi vào
tuần trước trong khi chỉ số Dow Jones còn ghi nhận mức tăng tích cực hơn. Có
thể sẽ mất vài tuần để các chuyên gia y tế đánh giá một cách đầy đủ về biến thể
mới này cũng như mức độ hiệu quả của các loại vaccine hiện tại nhưng những
tín hiệu lạc quan đang xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Sau dữ liệu về thị trường việc làm của Mỹ vào cuối tuần trước, một lần nữa chủ
đề lạm phát sẽ thu hút sự quan tâm trong tuần tiếp theo này với báo cáo CPI của
Mỹ sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu. Lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục tăng
cao trong tháng 11 cùng với tỷ lệ thất nghiệp giảm cung cấp cho Chủ tịch FED
sự tự tin hơn trong quyết định thu hẹp dần các chương trình kích thích kinh tế
trước đó của mình. Thông điệp vào đầu tuần trước của ông Powell đánh dấu sự
thay đổi lớn trong chiến lược điều hành của FED với trọng tâm đặt nhiều hơn vào
việc kiềm chế lạm phát và không còn chú trọng nhiều vào tiến trình phục hồi

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 06/12:

*OMO: 0/1.000 tỷ VND
(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND
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thị trường việc làm của Mỹ trở lại mức trước đại dịch. Lạm phát tại nền kinh tế
lớn nhất thế giới đang tăng mạnh trong năm nay - lên mức 5% vào tháng 10 so
với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh
nhưng gặp phải các nút thắt trong chuỗi cung ứng liên quan đến việc mở cửa trở
lại nền kinh tế. Chủ tịch Powell đã nói với các nhà lập pháp trong các phiên điều
trần tuần trước ràng: “Các bạn đã thấy chính sách của chúng tôi luôn thích ứng
và sẽ còn tiếp tục thích ứng với những thay đổi của bối cảnh kinh tế’’.
Trong động thái đáng chú ý nhất vào đầu tuần này, NHTƯ Trung Quốc cho biết
sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, nhằm nới lỏng hoạt động
tín dụng và hỗ trợ nền kinh tế đang chịu thiệt hại do tình trạng thiếu điện và làn
sóng lây nhiễm Covid-19 mới. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tất cả các ngân hàng
sẽ giảm 0,5% xuống mức 8,4% và là lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 7.
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.

