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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Báo cáo công bố sáng nay cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng 

(PMI) tháng 9 của Việt Nam đạt 40.2 điểm không đổi so với tháng trước đó, do tiếp 
tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 với những 
biện pháp giãn cách xã hội tăng cường. Số lượng đơn đặt hàng mới đã giảm mạnh 
với mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4/2020. Cùng với mức giảm mạnh của số lượng 
đơn đặt hàng mới trong nước, các công ty cho biết số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu 
mới cũng giảm mạnh hơn nhiều so với tháng 8. 
  Thống kê của Bộ Công thương cho thấy, trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu cả 

nước ước đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước, giảm 0,6% so với cùng kỳ 
năm trước. Tháng 9 cũng là tháng thứ hai liên tiếp hoạt động xuất khẩu có sự suy 
giảm so với cùng kỳ năm 2020. Mặc dù đã chịu ảnh hưởng mạnh trong 2 tháng gần 
đây, tuy nhiên, tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu vẫn ước đạt 240,5 tỷ USD, 
tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công thương dự báo, nếu không có biến 
động lớn về kiểm soát dịch bệnh, 3 tháng cuối năm là thời điểm doanh nghiệp các 
địa phương phía nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng. Cho nên, kết thúc cả năm 2021, nhiều 
khả năng cán cân thương mại sẽ ở mức cân bằng. Còn nếu tình hình thuận lợi hơn, 
năm 2021, cả nước có thể xuất siêu.
  Tỷ giá liên ngân hàng vẫn đang duy trì khá ổn định quanh mức 22.755 - 22.765 

từ đầu tuần đến nay và dường như không chịu nhiều tác động sau khi dữ liệu kinh tế 
quý III của Việt Nam được công bố vào ngày thứ Tư vừa qua. Tỷ giá trên thị trường tự 
do vẫn đang giao dịch quanh mức 23.100 - 23.200 trong khi trạng thái ngoại tệ toàn 
hệ thống theo ước tính đang ở mức -600 triệu USD. Dự báo tỷ giá liên ngân hàng có 
thể đi ngang trong vùng 22.750 - 22.770 trong thời điểm đầu tháng 10 trước khi đà 
tăng có thể quay trở lại vào cuối tháng và kéo dài trong tháng 11.   
 * Thế giới: Chỉ số USD Index giảm trở lại trong ngày giao dịch cuối quý III nhưng 

vẫn duy trì gần mức cao nhất trong 1 năm so với các tiền tệ chính khác. Thị trường 
đang đánh giá khả năng FED sẽ khởi động lại quá trình thắt chặt dần các chính sách 
kích thích vào cuối năm nay. Trong khi đó việc Quốc hội Mỹ thông qua Dự luật chi 
tiêu tạm thời giúp loại bỏ khả năng Chính phủ đóng cửa đã phần nào cải thiện tâm 
lý lo ngại rủi ro trên thị trường trong những ngày gần đây. Dữ liệu PMI lĩnh vực sản 
xuất của Mỹ sẽ thu hút sự chú ý của thị trường trong ngày cuối tuần này.

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 Sáu, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 30/09:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 94.240

Ngày 01/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.160
Sàn - Trần         : 22.465 - 23.855
CNY Fixing : 6.4854

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Thị trường Trung Quốc 

nghỉ lễ trong ngày hôm nay
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                          Ngày 30/09: 
*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


