Bản tin
thị trường
Thứ Ba, ngày 10 tháng 08 năm 2021

DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 09/08:
Open: 22.850 - 23.010
Low: 22.850 - 23.010
High: 22.850 - 23.010
Close: 22.850 - 23.010
USD Index: 92.970
(Tỷ giá niêm yết)

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

PBoC

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

+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 2 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.2% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Giá bán hàng của các nhà máy tại Trung Quốc tăng với tốc độ khá nhanh
trong tháng 7 đạt mức cao nhất trong 12 năm trở lại đây do giá dầu và than tăng
mạnh mặc dù các chuyên gia kinh tế cho rằng đà tăng này sẽ không kéo dài lâu. Cụ
thể, chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc đã tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, Cục

Ngày 10/08:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.090
TG Trung tâm : 23.187
Sàn - Trần
: 22.491 - 23.883
CNY Fixing : 6.4842

Thống kê Quốc gia cho biết vào hôm thứ Hai - nhanh hơn mức tăng 8,8% so với

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

Trung Quốc đã tăng 1% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 7, giảm so với mức tăng

cùng kỳ của tháng 6 và dự báo tăng 8,8% trước đó của các nhà kinh tế. Việc tăng
giá diễn ra bất chấp các biện pháp được Bắc Kinh thực hiện trong những tháng gần
đây để hạ nhiệt giá hàng hóa tăng cao, bao gồm hạn chế xuất khẩu thép và ngăn
chặn hành vi đầu cơ. Mặc dù vậy, vẫn chưa thấy tín hiệu rõ rệt giữa sự tăng giá sản
xuất với giá cả tiêu dùng tại Trung Quốc trong tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng của
1,1% của tháng 6, nhờ giá thực phẩm đã giảm 3,7% trong kỳ thống kê. Giá các mặt
hàng không bao gồm thực phẩm tăng 2,1% trong tháng 7, so với mức tăng 1,7% của
tháng 6, do giá dầu tăng cao và chi phí khách sạn, du lịch cao hơn trong những
tháng mùa hè, Cục Thống kê của Trung Quốc cho biết. Tuy nhiên, gần đây hơn, sự
bùng phát nội địa của biến thể Delta đã khiến các nhà chức trách phải đóng cửa
các thành phố, làm giảm nhu cầu tiêu dùng trong nước. Cùng với việc giá dầu thế
giới đang hạ nhiệt, các nhà kinh tế kỳ vọng áp lực giá bán tại nhà máy sẽ giảm nhẹ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 09/08:

trở lại. Theo dự báo, cả giá sản xuất và giá tiêu dùng có thể hạ nhiệt trong tháng 8
và tháng 9 qua đó cho phép Bắc Kinh chuyển trọng tâm sang hỗ trợ tăng trưởng kinh

*OMO: 0/1.000 tỷ VND

tế chậm lại trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Tổng sản phẩm quốc nội

(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

của Trung Quốc lần lượt tăng 18,3% và 7,9% trong quý đầu tiên và quý II vừa qua

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND
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so với cùng kỳ năm trước - đưa nền kinh tế vào vị thế tốt để đạt được mục tiêu tăng
trưởng cả năm của Quốc hội đề ra là 6% hoặc cao hơn. Mặc dù vậy, với khả năng
tăng trưởng chậm lại rõ rệt trong nửa cuối năm, kinh tế Trung Quốc có thể phải cần
thêm những hỗ trợ về chính sách. Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Trung
Quốc sẽ bơm thêm thanh khoản bằng cách hạ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng
và giảm chi phí tài chính cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn bằng cách cắt
giảm thêm lãi suất cho vay.
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.

