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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 23/12:
Open: 22.880 - 23.050
Low: 22.880 - 23.050
High: 22.880 - 23.050
Close: 22.880 - 23.050
USD Index: 96.062
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 24/12:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.890 - 23.060
TG Trung tâm : 23.193
Sàn - Trần
: 22.497 - 23.889
CNY Fixing : 6.3692
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm không
đổi vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 41 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Thống kê sơ bộ từ các lĩnh vực ngành hàng cho thấy, xuất khẩu
tháng cuối năm này có khả năng đạt khoảng 33,5 tỷ USD, tăng 5,1% so với
tháng trước, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2021, kim ngạch
xuất khẩu ước đạt 335,23 tỷ USD, tăng 18,6%. Nhập khẩu tháng 12 ước đạt 32
tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Tính chung
nhập khẩu năm 2021 ước đạt 332,27 tỷ USD, tăng 27,9%. Tổng thể kim ngạch
xuất nhập khẩu năm 2021 ước đạt 667,5 tỷ USD, tăng 22,4% so với năm 2020.
Tháng 12 ước tính thương mại cả nước xuất siêu 1,5 tỷ USD đưa mức lũy kế cả
năm 2021 đạt mức thặng dư khoảng 3 tỷ USD.
* Thế giới: Nhiều thị trường tài chính lớn sẽ có lịch nghỉ lễ Giáng sinh vào
hôm nay khiến phần lớn các cặp tiền tệ dự kiến giao dịch trong biên độ hẹp.
Trong ngày hôm qua, chỉ số USD Index ghi nhận phiên tăng điểm nhẹ, tuy
nhiên tính chung tuần này, đồng bạc xanh đã giảm khoảng 0.6% nhờ tâm lý
lo ngại rủi ro từ dịch bệnh đã được cải thiện khá nhiều. Các nghiên cứu cho
thấy 2 loại vaccine phổ biến là Moderna và AstraZeneca với mũi tiêm tăng
cường thứ 3 giúp tăng khả năng bảo vệ chống lại biến chủng Omicron. Dữ
liệu tại Anh cũng cho thấy biến thể này có thể gây ra ít trường hợp nhập viện
hơn so với biến thể Delta, mặc dù các chuyên gia y tế cảnh báo cuộc chiến
chống lại Covid-19 còn lâu mới kết thúc.
Dữ liệu kinh tế tối qua cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp
thất nghiệp mới được giữ dưới mức trước đại dịch vào tuần trước, trong khi
chi tiêu của hộ gia đình tại Mỹ tăng mạnh, giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới
hướng đến một năm 2021 phục hồi đầy mạnh mẽ. Cụ thể, theo báo cáo từ
Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm hơn 2/3 hoạt
động kinh tế của Mỹ, đã tăng 0,6% trong tháng trước, sau khi tăng 1,4% trong
tháng 10. Chi tiêu cho dịch vụ cũng tăng 0,9%, chiếm gần như toàn bộ mức
tăng trong chi tiêu. Sự gia tăng trong chi tiêu của ngành dịch vụ được dẫn đầu
bởi lĩnh vực nhà ở và các tiện ích phục vụ đời sống. Chi tiêu mua sắm hàng
hóa chỉ tăng 0,1% do chi tiêu cho hàng hóa lâu bền như xe có động cơ giảm
0,6%, là hệ quả của tình trạng khó khăn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
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.

