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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 08/11:
Open: 22.660 - 22.700
Low: 22.660 - 22.700
High: 22.660 - 22.700
Close: 22.660 - 22.700
USD Index: 94.059
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 09/11:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.660 - 22.700
TG Trung tâm : 23.109
Sàn - Trần
: 22.416 - 23.802
CNY Fixing : 6.3903
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 08/11:

*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
14 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 56 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.2% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực (RCEP) sẽ có hiệu lực
từ 1/1/2022, tiếp tục mở ra cơ hội lớn cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, kết
nối chuỗi sản xuất khu vực nhờ hàng rào thuế quan được gỡ bỏ và đơn giản
hóa thủ tục hải quan. RCEP được ký kết giữa 10 nước ASEAN với 5 nước đối
tác (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, New Zealand) vào tháng
11/2020. Đây là FTA tự do hóa thương mại lớn nhất toàn cầu về quy mô dân số
so với các FTA khác, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu. RCEP gần như quy
tụ tất cả các nguồn cung nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, chiếm
70% tổng kim ngạch nhập khẩu; quy tụ tất cả các đối tác FDI hàng đầu của
Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... qua đó giúp các vấn đề về
quy tắc xuất xứ để hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đãi thuế quan trở nên
dễ dàng hơn. Dữ liệu thống kê cho thấy, trong 10 tháng năm 2021, kim ngạch
nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 269,38 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ
năm trước, trong đó nhập khẩu của Việt Nam từ khu vực thị trường RCEP đạt
hơn 193 tỷ USD (Nhập từ Trung Quốc 89,4 tỷ USD, tăng 36,4% so với cùng
kỳ; từ Hàn Quốc 45,5 tỷ USD, tăng 21,4%, Nhật Bản 18 tỷ USD, tăng 0,9%, từ
ASEAN 33 tỷ USD, tăng 34,8%).
* Thế giới: Chỉ số USD Index điều chỉnh giảm trong ngày thứ hai liên tiếp từ
mức cao nhất trong 15 tháng khi thị trường theo dõi diễn biến mới nhất từ lạm
phát tại Mỹ trong tuần này và những bình luận của các thành viên FED. Sau
cuộc họp vào giữa tuần trước, các thành viên FED vẫn duy trì quan điểm lạm
phát tăng cao trong giai đoạn vừa qua chỉ là tạm thời và có thể hạ nhiệt dần
trong những tháng sắp tới nhờ sự phục hồi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dữ
liệu giá thành sản xuất tại các nhà máy ở Mỹ PPI và giá cả tiêu dùng CPI tháng
10 được công bố vào giữa tuần này sẽ làm rõ thêm những dự báo này. Phát
biểu vào tối qua, Phó Chủ tịch FED Richard Clarida cho biết thị trường việc
làm sẽ cải thiện rõ rệt trong năm tới giúp đáp ứng các điều kiện để lãi suất
có thể tăng trở lại trong khi Chủ tịch FED tại St. Louis James Bullard tiếp tục
lặp lại quan điểm khi cho biết FED sẽ có 2 lần tăng lãi suất trong năm 2022.
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.

