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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục giao dịch ổn định quanh mức 

22.750 - 22.760 trong ngày đầu tuần và đây cũng là vùng giá chủ đạo kéo dài 
trong gần 3 tuần vừa qua. Tỷ giá trên thị trường tự do vào sáng nay đang ở mức 
23.100 - 23.350 với chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong và ngoài nước đã 
tăng lên mức +9.5 triệu đồng/lượng. Dự báo với nguồn cung ngoại tệ dồi dào trên 
thị trường lúc này sẽ là nhân tố khiến tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục duy trì quanh 
mức giá mua vào của NHNN là 22.750.
 * Thế giới: Mặc dù thị trường Mỹ nghỉ lễ trong ngày đầu tuần, tỷ giá USD/JPY đã 

thiết lập mức cao nhất trong 3 năm do sự gia tăng mạnh của giá dầu. Nhật Bản 
là nước phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu nhiên liệu từ bên ngoài vì vậy việc 
giá năng lượng liên tục tăng cao trong thời gian vừa qua đã làm tăng chí phí sinh 
hoạt của người dân và chi phí sản xuất của các doanh nghiệp.
 Trong ngày đầu tuần, giá dầu thế giới đã tăng trở lại trên mức 80 USD/thùng 

cùng với giá khí đốt tự nhiên tiếp tục tăng cao do áp lực thiếu hụt nguồn cung. 
Các hoạt động kinh tế và giao thông đi lại đang phục hồi khá tốt nhờ tiến trình 
tiêm chủng vaccine Covid-19 nhanh chóng khiến nhu cầu năng lượng tăng mạnh. 
Đặc biệt hơn là nhiều khu vực trên thế giới bước sang mùa đông vào tháng tới 

khiến nhu cầu năng lượng để sưởi 
ấm sẽ gia tăng đột biến. Trong khi 
đó nguồn cung dầu thô và khí hóa 
lỏng còn khá hạn chế trong bối 
cảnh các chính phủ ngày càng ưu 
tiên các khoảng đầu tư cho năng 
lượng xanh ít gây ô nhiễm môi 
trường nhưng công suất vẫn còn 
thấp. Một số nhà phân tích nhận 

định rằng việc giá khí đốt tự nhiên tăng cao và lượng dự trữ tồn kho cạn kiệt có 
thể khiến một số nhà máy điện quay trở lại sử dụng dầu để thay thế cho khí đốt tự 
nhiên chạy máy phát điện. Điều đó sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu thô tăng trở lại trong 
những tháng cuối năm nay với dự báo giá dầu có thể chạm mức 100 USD/thùng. 

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 Ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 11/10:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 94.361

Ngày 12/10:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.174
Sàn - Trần         : 22.479 - 23.869
CNY Fixing : 6.4447

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 32 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                          Ngày 11/10: 
*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


