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 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Chỉ số USD Index có phiên tăng điểm hơn 0.3% trong ngày hôm 

qua khi tâm lý thận trọng đã quay trở lại trên thị trường trước các cuộc họp 
quan trọng của các NHTƯ lớn trên thế giới ở Canada, châu Âu, Nhật Bản 
trong tuần này và FED vào giữa tuần tới. Các quan chức của Cục Dự trữ Liên 
bang Mỹ dự kiến   sẽ công bố lộ trình cắt giảm dần chương trình mua trái phiếu 
trị giá 120 tỷ USD hàng tháng vào tháng 11, nhưng những câu hỏi về việc áp 
lực lạm phát sẽ kéo dài trong bao lâu đang tạo ra nhiều lo lắng cho các nhà 
điều hành của Ngân hàng trung ương. Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy mạnh 
chi tiêu vào hàng hóa trong khi giảm nhu cầu về dịch vụ. Các quan chức FED 
cho rằng cơ cấu chi tiêu kể trên sẽ đảo ngược, dẫn đến tình trạng mất cân 
bằng và lạm phát sẽ giảm bớt. Nhưng nếu nhu cầu hàng hóa tăng cao kéo dài 
lâu hơn các mô hình dự báo đưa ra, điều đó có thể khiến lãi suất phải tăng 
trở lại để kiềm chế lạm phát và các bong bóng tài sản. Câu hỏi lạm phát sẽ 
kéo dài trong bao lâu này là điều mà hiện các NHTƯ vẫn còn chưa chắc chắn. 

  Theo một báo cáo của Trung tâm 
Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản, nền 
kinh tế châu Á ghi nhận mức thiệt 
hại khoảng 1,7 nghìn tỷ USD do 
ảnh hưởng bởi Covid-19 trong năm 
2020 vừa qua. Trung Quốc, Ấn Độ 
là những nền kinh tế chịu thiệt hại 
nhiều nhất trong khi ở chiều ngược 
lại, Đài Loan lại được hưởng lợi khá 
nhiều nhờ nhu cầu đối với các sản 
phẩm công nghệ thông tin như máy 

chủ và điện thoại thông minh tăng mạnh để phục vụ cho việc học tập và làm 
việc từ xa. GDP của châu Á trong nửa đầu năm 2021 phục hồi về mức gần 
như trước khi đại dịch bùng phát, phần lớn là do kinh tế Trung Quốc phục hồi 
nhanh chóng và đồng Nhân dân tệ tăng giá so với USD.     

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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 25/10:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 93.825

Ngày 26/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.129
Sàn - Trần         : 22.435 - 23.823
CNY Fixing : 6.3890

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 7 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 34 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào tối qua

                          Ngày 25/10: 
*OMO:    0/1.000 tỷ VND

          (Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%) 

    Số dư:          0 tỷ VND

*Bill:                0/0 tỷ VND

   Số dư:        0 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU


