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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 24/09:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.690 - 22.850
Close: 22.690 - 22.850
USD Index: 93.277
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 27/09:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.141
Sàn - Trần
: 22.447 - 23.835
CNY Fixing : 6.4695
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 24/09:

*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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SĐT : 0934 20 40 60

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 7
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 96 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.2% vào tối cuối tuần

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu
tư, tính đến ngày 20/9, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn
mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt gần 22.2 tỷ USD, tăng hơn 4% so với
cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện ước đạt gần 13.3 tỷ USD,
giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, đây là tháng đầu tiên tổng
vốn đăng ký cấp mới tăng trở lại sau 3 tháng giảm liên tiếp và là tháng đầu
tiên trong năm ghi nhận sự sụt giảm trong giải ngân vốn FDI. Nguyên nhân
xuất phát từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh thành khắp
cả nước trong thời gian vừa qua. Vào thứ Tư tuần này, dự kiến Tổng cục thống
kê sẽ công bố dữ liệu GDP quý III và doanh số bán lẻ tháng 9 của Việt Nam
cùng với đó là kế hoạch mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế - xã hội tại một
số tỉnh thành phía Nam sau thời điểm ngày 30/09.
* Thế giới: Nguy cơ vỡ nợ từ nhà phát triển bất động sản lớn thứ 2 tại Trung
Quốc là Evergrande đang tạm thời được gỡ bỏ dần với những động thái mới
đến từ ban lãnh đạo tập đoàn này. Bên cạnh đó, NHTƯ Trung Quốc đã hỗ trợ
thêm 15.47 tỷ USD thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, mức cao nhất kể từ
tháng Giêng năm nay, để hạn chế những rủi cho thị trường.
Trong tuần này, thị trường sẽ chú ý đến phát biểu của các thành viên FED
để đánh giá quan điểm về chính sách điều hành nền kinh tế Mỹ trong thời
gian tới sau khi cuộc họp tháng 9 vào tuần trước đã xác thực khả năng thu hẹp
dần các chương trình kích thích kinh tế vào tháng 11. Bên cạnh đó, một nửa
trên tổng số 18 thành viên FED đã ủng hộ cho việc tăng lãi suất trở lại đối với
nền kinh tế vào năm 2022 cũng là một vấn đề được các chuyên gia kinh tế
quan tâm. Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này bên cạnh đơn hàng
lâu bền, PMI và niềm tin tiêu dùng còn có dữ liệu quan trọng về chỉ số giá tiêu
dùng cá nhân PCE tháng 9 tại Mỹ. Đây được xem là chỉ báo lạm phát quan
trọng mà FED sử dụng để làm căn cứ cho các chính sách điều hành của mình.
Sự bùng nổ của nhu cầu sau đại dịch đi cùng tình trạng chuỗi cung ứng bị đứt
gãy nghiêm trọng khiến giá cả leo thang chóng mặt khắp nơi trên thế giới. Dự
báo lạm phát của Mỹ có thể kết thúc năm 2021 ở mức 4.2%, cao hơn gấp đôi
so với mức mục tiêu 2% mà FED đã đưa ra.
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.

