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thị trường
Thứ Năm, ngày 19 tháng 08 năm 2021

DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 18/08:
Open: 22.760 - 22.920
Low: 22.760 - 22.920
High: 22.760 - 22.920
Close: 22.760 - 22.920
USD Index: 93.154
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 19/08:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.090
TG Trung tâm : 23.154
Sàn - Trần
: 22.459 - 23.849
CNY Fixing : 6.4853
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 17/08:

*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

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng,

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT : 0934 20 40 60

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY giảm 62 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giảm khoảng 20 đồng trong ngày hôm
qua và hiện đang giao dịch quanh mức 22.810 - 22.820 vào đầu giờ sáng nay.
Trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống theo quan sát vẫn đang duy trì quanh mức
-600 triệu USD trong khi tỷ giá trên thị trường tự do đang giao dịch quanh mức
23.050 - 23.150. Dự báo thị trường đang dần ổn định trở lại và vùng giá quanh
mức 22.805 - 22.825 có thể là vùng giao dịch chủ đạo của thị trường trong
nửa cuối tháng 8 này.
* Thế giới: Đà tăng của đồng bạc xanh tiếp tục được kích hoạt sau khi biên
bản cuộc họp tháng 7 của FED được công bố vào rạng sáng hôm nay với việc
hầu hết các thành viên của cơ quan này đều đồng thuận rằng kế hoạch cắt
giảm kích thích sẽ được khởi động vào cuối năm nay. Biên bản cho biết một
số thành viên ủng hộ giảm dần quy mô chương trình mua tài sản trong những
tháng tiếp theo để từng bước tiến tới việc tăng lãi suất trở lại nếu nền kinh tế
tiếp tục hồi phục tốt trong khi có ý kiến cho rằng FED có thể đợi đến đầu năm
sau vì họ muốn thấy những bằng chứng rõ ràng hơn về sự phục hồi của thị
trường việc làm. Hiện mục tiêu lạm phát được các thành viên của FED đánh
giá là đã đạt được kỳ vọng, chính vì vậy thị trường việc làm sẽ là đối tượng
theo dõi tiếp theo của cơ quan này. Tuy nhiên,
cuộc họp tháng 7 diễn ra vài ngày trước khi báo
cáo ừ Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế đã
có thêm 943 nàgn việc làm trong tháng 7 và tỷ
lệ thất nghiệp giảm xuống 5,4%, từ mức 5,9%
trong tháng 6. Cuộc họp tiếp theo của FED sẽ
diễn ra vào ngày 21 - 22/9 và một số quan chức
FED cho biết họ sẽ thảo luận một cách đầy đủ về
kế hoạch bắt đầu giảm bớt lượng mua trái phiếu
ngay sau cuộc họp này nếu dữ liệu tiếp tục cho
thấy thị trường lao động vẫn hồi phục mạnh mẽ.
Thời điểm được đánh giá nhiều khả năng nhất
cho động thái điều chỉnh chính sách từ FED có thể đến sau cuộc họp vào ngày
2 - 3 tháng 11 sắp 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.

