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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 01/12:
Open: 22.610 - 22.770
Low: 22.610 - 22.770
High: 22.610 - 22.770
Close: 22.610 - 22.770
USD Index: 96.038
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 02/12:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.610 - 22.770
TG Trung tâm : 23.127
Sàn - Trần
: 22.433 - 23.821
CNY Fixing : 6.3719
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm
16 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 26 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
nhẹ vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Theo đại diện Bộ Công Thương, trong tháng 11, xuất khẩu của Việt
Nam ước đạt 29.9 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, nâng
kim ngạch xuất khẩu 11 tháng lên con số khoảng 299.67 tỷ USD (tăng 17.5% so
với cùng kỳ năm 2020). Các doanh nghiệp xuất khẩu đã tận dụng được những
lợi thế của các FTA để đẩy mạnh hoạt động thương mại, như xuất khẩu sang EU,
Hàn Quốc... Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy trong 11 tháng năm 2021,
xuất khẩu sang thị trường EU ước đạt 35.7 tỷ USD, tăng 11.9%; thị trường Hàn
Quốc ước đạt 19.98 tỷ USD, tăng 14.6% và thị trường Nhật Bản ước đạt 18 tỷ
USD, tăng 3%... Ở chiều ngược lại, cả nước đã chi khoảng 29.8 tỷ USD để nhập
khẩu hàng hóa, tăng 14% so với tháng 10. Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập
khẩu ước đạt 299.44 tỷ USD, tăng 27.5% so với cùng kỳ năm trước. “Nhập khẩu
tăng cao vào những tháng cuối năm do các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu
nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, nhập khẩu các mặt hàng tiêu
dùng tăng cao phục vụ các dịp Noel và đón năm mới. Như vậy, cán cân thương
mại hàng hóa tháng 11 tiếp tục có sự cải thiện khi xuất siêu ước đạt 100 triệu
USD. Tính chung 11 tháng, con số xuất siêu của cả nước ước đạt 225 triệu USD.
* Thế giới: Tâm lý giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu được cải thiện
trong phần lớn thời gian giao dịch vào ngày hôm qua và chỉ đảo chiều vào cuối

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 01/12:

phiên giao dịch của thị trường Mỹ khi nước này thông báo ghi nhận ca nhiễm đầu
tiên biến chủng Omicron. Đồng JPY tiếp tục đóng vai trò là tài sản an toàn của

*OMO: 0/1.000 tỷ VND

thị trường trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh lúc này sau khi đã tăng

(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

lên mức cao nhất trong 7 tuần vào tối qua. Báo cáo từ Tổ chức Hợp tác và Phát
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triển kinh tế OECD công bố vào ngày hôm qua cho thấy lạm phát toàn cầu sẽ
còn tăng cao trong một quãng thời gian dài. Tuy nhiên, nếu biến chủng Omicron
nguy hiểm như những cảnh báo trước đó, nền kinh tế toàn cầu có thể đối mặt với
một đợt suy thoái mạnh hơn và giá cả có thể hạ nhiệt tương tự như những gì đã
thấy trong giai đoạn đầu đại dịch. Thị trường sẽ dành sự chú ý đối với cuộc họp
của OPEC+ vào tối nay khi tổ chức này đang đứng trước cuộc chiến sản lượng
khai thác với Mỹ và nhiều quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới khác.
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.

