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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Thị trường chứng khoán và các cặp tiền tệ chính biến động khá 
mạnh sau khi biên bản cuộc họp tháng 12 của FED được công bố vào tối qua. 
Cụ thể, biên bản cho thấy các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại 
cuộc họp của họ vào tháng trước đã đồng thuận tối đa khi đề xuất một lộ trình 
nhanh hơn cho kế hoạch tăng lãi suất trong năm nay, có khả năng sẽ thực 
hiện ngay trong tháng 3, trong bối cảnh áp lực từ lạm phát chưa có dấu hiệu 
hạ nhiệt. Bên cạnh đó, biên bản cũng cho biết một số quan chức đề xuất rằng 
FED nên bắt đầu thu hẹp danh mục trái phiếu và tài sản khác trên bảng cân 
đối tài sản khổng lồ trị giá 8.76 nghìn tỷ USD sớm hơn sau khi bắt đầu tăng lãi 
suất. Các chuyên gia xem động thái này là một cách khác để FED thắt chặt 
các điều kiện tài chính nhằm hạ nhiệt nền kinh tế. Theo đánh giá, biên bản 
họp lần này đã thúc đẩy việc nâng dự báo về khả năng đợt tăng lãi suất đầu 
tiên sau đại dịch Covid-19 tại Mỹ sẽ bắt đầu vào tháng 3/2022 thay vì tháng 6 
như những dự báo trước đó.
  Một khi FED ngừng chương trình mua tài sản, FED có thể giữ ổn định lượng 

trái phiếu và chứng khoán có thế chấp đang nắm giữ bằng cách tái đầu tư số 
tiền thu được từ các tài sản đáo hạn thành những trái phiếu hay chứng khoán 
mới, điều này sẽ có tác dụng trung lập về mặt kinh tế. Ngoài ra, FED có thể 
thực hiện thu hẹp tỷ lệ nắm giữ của mình lại bằng cách cho phép các trái 
phiếu này đáo hạn hoặc hết hạn, đây sẽ là một hình thức thắt chặt chính sách. 
Vào thập kỷ trước, FED đã giữ ổn định lượng tài sản nắm giữ trong khoảng 2 
năm sau khi tăng lãi suất lần đầu tiên, trước khi thu hẹp dần lượng nắm giữ 
vào năm 2017. Hầu hết các quan chức vào tháng trước cho rằng FED nên bắt 
đầu thu hẹp bảng cân đối tài sản sớm hơn vì nền kinh tế đang phục hồi tích 
cực đi kèm tình trạng lạm phát cao. Các điều kiện thị trường hiện tại cũng  
thích hợp để thu hẹp danh mục tài sản nhanh hơn so với những gì họ đã thực 
hiện vào cuối thập kỷ trước. Dự kiến tại cuộc họp tiếp theo từ ngày 25-26 
tháng 1, các thành viên của FED có thể thảo luận khung thời gian để bắt đầu 
thực hiện cắt giảm quy mô bảng cân đối tài sản của mình.

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 Năm, ngày 06 tháng 01 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 05/01:
Open:  22.690 - 22.870
Low:  22.690 - 22.870
High:  22.690 - 22.870
Close:  22.690 - 22.870
USD Index: 96.186

Ngày 06/01:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 22.690 - 22.870
TG Trung tâm : 23.128
Sàn - Trần         : 22.434 - 23.822
CNY Fixing : 6.3728 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 9 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 51 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


