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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Đồng bạc xanh giảm nhẹ khoảng 0.2% trong ngày hôm qua khi thị 
trường đặt ít kỳ vọng hơn vào khả năng FED sẽ sớm cắt giảm các chương trình kích 
thích kinh tế của mình. Trước cuộc họp chính sách tháng 9 quan trọng của FED diễn 
ra vào giữa tuần tới, các dữ liệu kinh tế gần đây đã cho thấy sự suy yếu của thị trường 
việc làm trong khi lạm phát không còn giữ đà tăng mạnh như lo ngại trước đó. Trong 
ngày hôm nay thị trường sẽ chờ đợi báo cáo về doanh số bán lẻ tháng 8 của Mỹ để 
đánh giá tình hình sức khỏe của một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng đối với 
nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
  Trong khi đó, sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc trong tháng 8 là tương đối ảm 

đạm với sự suy yếu rõ rệt trong lĩnh vực bán lẻ và bất động sản do các đợt bùng 
phát của Covid-19 và các quy định để kiểm soát chặt chẽ hơn từ Chính phủ. Cụ thể, 
doanh số bán lẻ, thước đo chính về tiêu dùng ở Trung Quốc, chỉ tăng 2,5% trong 
tháng 8 so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh so với mức tăng 8,5% trong tháng 7, 
theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm thứ Tư. Kết quả 
này cũng đánh dấu tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong một năm trở lại đây. 
  Đầu tư vào bất động sản trong 8 tháng đầu năm đã tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 

ngoái, chậm lại so với mức tăng 12,7% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 vừa 
qua. Thị trường bất động sản của Trung Quốc từ lâu đã trở thành động lực chính cho 
sự tăng trưởng của đất nước, trong khi việc định hướng lại nền kinh tế theo tiêu dùng 
nội địa đã trở thành ưu tiên của các nhà hoạch định chính sách do lo ngại việc nền 
kinh tế quá phụ thuộc vào tăng trưởng đầu tư cơ sở hạ tầng và xuất khẩu. Sự yếu kém 
trong hai lĩnh vực này có thể làm tăng thêm lo ngại về quỹ đạo tăng trưởng của nền 
kinh tế lớn thứ hai thế giới và đặt ra câu hỏi về việc liệu các nhà chức trách có can 
thiệp để hỗ trợ tăng trưởng hay không. Đặc biệt, sự suy yếu trong chi tiêu tiêu dùng 
xuất hiện khi Trung Quốc phải vật lộn với một đợt bùng phát biến thể Delta bắt đầu 
vào cuối tháng 7 và nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, khiến người dân phải thuân 
thủ các biện pháp giãn cách. Do đó, các dịch vụ đòi hỏi sự tiếp xúc gần giữa người 
với người, chẳng hạn như nhà hàng và du lịch, bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. 
Cơ quan thống kê cho biết doanh số bán hàng trong lĩnh vực ăn uống của Trung 
Quốc đã giảm 4,5% trong tháng 8 so với một năm trước đó, giảm mạnh so với mức 
tăng 14,3% so với cùng kỳ ghi nhận trong tháng 7.

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
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 15/09:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 92.474

Ngày 16/09:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.110
Sàn - Trần         : 22.417 - 23.803
CNY Fixing : 6.4330

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 7 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 162 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                          Ngày 15/09: 
*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


