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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ số USD Index giảm trở lại khoảng 0.3% trong ngày hôm qua khi 
các căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine tạm thời hạ nhiệt và thị trường 
tập trung nhiều hơn vào các dữ liệu kinh tế từ nay đến cuối tuần. Báo cáo đáng 
chú ý nhất vào tối qua đến từ giá thành sản xuất tại các nhà máy ở Mỹ trong 
tháng trước cho thấy mức tăng mạnh hơn dự báo trong bối cảnh lạm phát tiêu 
dùng đang ở mức cao nhất trong 40 năm qua. Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số PPI 

đã tăng 1% trong tháng 1/2022, mức tăng mạnh nhất 
kể từ tháng 5/2021. Sự gia tăng này phản ánh sự gián 
đoạn liên quan đến đại dịch do biến thể Omicron của 
Covid-19 gây ra vào đầu năm và nhu cầu tiêu dùng 
tiếp tục tăng mạnh. Giá thành sản xuất đã tăng +5,6% 
so với cùng kỳ năm trước, tốc độ nhanh nhất kể từ khi 
chỉ số này được đưa vào theo dõi vào năm 2012 và 
cao hơn nhiều so với mức đỉnh trước đại dịch là 2,9% 
thiết lập vào tháng 10/2018. Kết quả này dường như 

càng củng cố thêm khả năng FED sẽ bắt đầu tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 
3 sắp tới. Bên cạnh đó, dữ liệu giá sản xuất mới nhất cũng cho thấy lạm phát tiêu 
dùng có thể vẫn ở mức cao trong những tháng tới, đảo ngược các dự báo gần 
đây khi kỳ vọng mức đỉnh của lạm phát tại Mỹ sẽ xuất hiện trong tháng 2/2022. 
  Những gián đoạn liên quan đến nguồn cung cấp đã khiến lạm phát về phía sản 

xuất nói chung cao hơn trong nhiều năm qua. Chúng bao gồm chuỗi cung ứng 
bị xáo trộn, sản lượng giảm do dịch Covid-19 bùng phát, chi phí vận chuyển cao 
hơn và tình trạng thiếu nguyên liệu và lao động trên diện rộng. Sự phục hồi của 
giá năng lượng và hàng hóa vốn chịu nhiều áp lực trong năm 2020 do ảnh hưởng 
từ sự bùng phát của đại dịch cũng đã góp phần vào việc này. Giá hàng hóa trong 
tháng 1 tăng 1,3% so với tháng trước, tăng so với mức giảm 0,1% trong tháng 12. 
Phần lớn trong số đó là do giá thực phẩm và năng lượng tăng mạnh. Tuy nhiên, 
giá các hàng hóa cơ bản vẫn tăng 0,8% trong tháng trước, từ mức 0,4% ghi nhận 
trong tháng 12.

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 Tư, ngày 16 tháng 02 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 15/02:
Open:  22.660 - 22.840
Low:  22.660 - 22.840
High:  22.660 - 22.840
Close:  22.660 - 22.840
USD Index: 95.985

Ngày 16/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.670 - 22.850
TG Trung tâm : 23.119
Sàn - Trần         : 22.425 - 23.813
CNY Fixing : 6.3463 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 142 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.4% vào tối qua

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


