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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 01/11:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 93.879
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 02/11:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.150
Sàn - Trần
: 22.456 - 23.845
CNY Fixing : 6.4009
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 01/11:

*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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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 183 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.3% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Mặc dù chỉ số USD Index có phiên tăng điểm mạnh vào ngày
cuối tuần nhưng không gây nhiều ảnh hưởng đến tỷ giá liên ngân hàng. Mở
cửa vào ngày đầu tuần, tỷ giá đã giảm thêm 5 đồng về dưới mức giá mua vào
của NHNN là 22.750. Trong ngày, các thành viên trên thị trường đã bán về
NHNN khoảng hơn 100 triệu USD và lần gần đây nhất phát sinh các giao dịch
này là vào ngày 19/5 trước đó. Hiện các nguồn cung ngoại tệ về thị trường
đang khá dồi dào và không loại trừ khả năng sẽ có thêm các giao dịch mua
vào USD của NHNN trong những ngày sắp tới. Trước đó, đại diện NHNN Chi
nhánh Tp HCM cho biết lượng kiều hối về TPHCM trong 9 tháng đầu năm
cao hơn cùng kỳ năm 2020 khoảng 22%, đạt 5.1 tỷ USD và dự kiến có thể đạt
mức 6 tỷ USD trong năm nay.
* Thế giới: Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục hướng sự chú ý vào các cuộc
họp của NHTƯ Mỹ, Anh và Úc trong tuần này. Rõ ràng áp lực từ lạm phát hiện
ở mức cao nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây đã khiến các NHTƯ dần
phải thừa nhận rằng lạm phát ở mức cao sẽ còn dai dẳng và kéo dài. NHTƯ
Anh (BoE) được dự báo có thể là NHTƯ lớn đầu tiên thực hiện tăng lãi suất
trong năm nay sau khi Thống đốc Andrew Bailey vào ngày 17/10 đã cảnh báo
rằng cơ quan này "sẽ phải hành động" nếu giá hàng hóa và năng lượng tiếp tục
tăng cao. Lạm phát ở Anh đã ở mức 3.1% vào tháng 9 nhưng dự kiến sẽ tăng
lên khoảng 5% trong những tháng tới, cao hơn gấp đôi so với mục tiêu 2%.
Theo nhận định có 62% khả năng BoE sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp vào thứ
Năm tuần này. Tại Mỹ, sau dữ liệu lạm phát vào thứ Sáu tuần trước, kỳ vọng
lãi suất được tăng vào tháng 6/2022 đã tăng thêm 15% và đánh dấu mốc thời
gian sớm nhất trong năm sau mà FED có thể bắt đầu đảo chiều chính sách
tiền tệ của mình. Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ phát biểu sau cuộc họp vào
rạng sáng ngày thứ Năm để làm rõ các quan điểm của cơ quan này về sự gia
tăng gần đây trong kỳ vọng của thị trường về lạm phát và lãi suất ngắn hạn.
Bất cứ thay đổi nào trong các thông điệp được đưa ra đều đánh dấu sự chuyển
biến trong quan điểm của FED đối với bối cảnh mới của nền kinh tế.
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.

