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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 23/09:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 93.082
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 24/09:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.134
Sàn - Trần
: 22.440 - 23.828
CNY Fixing : 6.4599
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 23/09:

*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 giảm 5
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY giảm 150 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.4% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Báo cáo từ Tổng cục Hải quan công bố vào hôm qua cho thấy
kim ngạch xuất khẩu nửa đầu tháng 9 đạt gần 11.6 tỷ USD, giảm hơn 27% so
với nửa cuối tháng 8 với nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
nhưng tính chung lũy kế từ đầu năm đến nay xuất khẩu vẫn cao hơn 20% so
với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, cán cân thương mại cả nước thâm hụt 1.5
tỷ USD trong nửa đầu tháng 9 và thâm hụt gần 4.2 tỷ USD tính từ đầu năm
đến ngày 15/9. Tính từ đầu năm đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu của
khu vực doanh nghiệp FDI lại tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước, tương
ứng tăng hơn 32.4 tỷ USD, đạt gần 165.3 tỷ USD và chiếm hơn 73% tổng kim
ngạch xuất khẩu của cả nước.
* Thế giới: Tâm lý tích cực đã quay trở lại trên thị trường tài chính toàn cầu
sau khi cuộc họp chính sách tháng 9 của FED kết thúc với những thông điệp
định hướng khá "mềm mại" từ Chủ tịch Powell. Chỉ số chứng khoán Mỹ và
châu Âu tăng mạnh sau khi đóng cửa cuối phiên tối qua với Dow Jones tăng
1.48%, S&P 500 tăng 1.21%, Nasdaq tăng 1.04%, Euro Stoxx 50 tăng 1.08%.
Rủi ro từ việc vỡ nợ của tập đoàn bất động sản Evergrande tại Trung Quốc đã
giảm dần sau khi đạt được thỏa thuận với các trái chủ mặc dù Chính phủ nước
này đã cảnh báo nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Như vậy, cuộc họp chính sách của NHTƯ Mỹ và châu Âu đã kết thúc với
điểm chung là đều cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của các khu vực này
trong năm nay do ảnh hưởng chưa có hồi kết của dịch bệnh Covid-19. Các
doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều đang báo cáo hoạt động
tăng trưởng chậm hơn trong tháng này với sự sụt giảm rõ ràng hơn đang diễn
ra ở châu Âu. Sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và giá nguyên liệu thô tăng
cao làm ảnh hưởng đến sản lượng các nhà máy và tình trạng tồn đọng đơn
hàng kéo dài. Các nhà máy trên toàn thế giới chịu nhiều thiệt hại bởi chi phí
vận chuyển và giá năng lượng tăng cao cũng như tình trạng thiếu hụt linh kiện
khi nền kinh tế thế giới chứng kiến sự bùng nổ nhu cầu tiêu dùng sau đại dịch.
Các nhà kinh tế cho biết sự khác biệt về tỷ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia
phát triển và mới nổi đang ngày một gia tăng khiến việc mở cửa nền kinh tế
là không đồng đều trên phạm vi 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.

