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 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Kinh tế Trung Quốc đang cho thấy dấu hiệu suy yếu hơn nữa 

trong tháng 10 do tình trạng thiếu điện và giá cả nguyên liệu đầu vào tăng 
cao đe dọa đến hoạt động sản xuất của các nhà máy trong khi các biện pháp 
kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt đã kìm hãm chi tiêu đối với các 
lĩnh vực dịch vụ vào dịp lễ Quốc khánh vừa qua. Trong báo cáo được Tổng 
cục Thống kê Trung Quốc công bố vào ngày Chủ nhật, chỉ số PMI lĩnh vực 
sản xuất đã giảm xuống mức 49.2 điểm và là tháng thứ 2 liên tiếp ở dưới mức 
tiêu chuẩn 50 điểm cho thấy lĩnh vực này đang trong tình trạng bị thu hẹp. 
Dự kiến   trong tháng 11, PMI lĩnh vực dịch vụ có thể suy giảm đáng kể do làn 
sóng Covid-19 liên tục xuất hiện tại nhiều tỉnh phía Bắc, kể cả ở thủ đô Bắc 
Kinh, trong khi chính sách zero-Covid ngày càng cho thấy những tác động 
tiêu cực lên đời sống kinh tế - xã hội của nước này. Một dấu hiệu đáng lo ngại 
khác trong dữ liệu được công bố là áp lực lạm phát đã gia tăng trong tháng 
10. Giá cả đầu vào và đầu ra tại các nhà máy đều tăng, cho thấy các nhà sản 
xuất đang chuyển dần chi phí gia tăng về phía người mua hàng. Lạm phát giá 
thành sản xuất hiện đã ở mức cao nhất trong gần 26 năm. Sự hỗn loạn trên 
thị trường bất động sản cũng là một lực cản lớn khác đối với nền kinh tế lớn 
thứ 2 thế giới này. Doanh số bán nhà đã giảm, giá nhà giảm và cuộc khủng 
hoảng nợ tại tập đoàn phát triển bất động sản China Evergrande Group đang 
lây lan sang nhiều doanh nghiệp khác trong ngành. Các chuyên gia kinh tế đã 
hạ dự báo tăng trưởng GDP quý IV của Trung Quốc chỉ còn khoảng  3 - 3.5% 
và thậm chí sẽ còn giảm thấp hơn nếu tình hình không sớm có chuyển biến 
tích cực trong hai tháng cuối năm.
  Chỉ số USD Index tăng mạnh hơn 0.8% vào tối thứ Sáu vừa qua sau khi dữ 

liệu giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản - công cụ theo dõi lạm phát quan 
trọng nhất của FED đã tăng lên mức 4.4% vào tháng 9, mức cao nhất trong 30 
năm. Điều này càng khiến thị trường đánh giá cao khả năng FED sẽ bắt đầu 
tăng lãi suất trở lại vào thời điểm giữa năm 2022 do áp lực lạm phát đang ngày 
càng vượt xa mức mục tiêu 2%. Trong tuần tiếp theo, dự kiến mọi sự chú ý 
sẽ dành cho cuộc họp chính sách tháng 11 vào giữa tuần của FED và dữ liệu 
việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ trong ngày thứ Sáu.

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 Hai, ngày 01 tháng 11 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 29/10:
Open:  22.690 - 22.850
Low:  22.690 - 22.850
High:  22.690 - 22.850
Close:  22.690 - 22.850
USD Index: 94.134

Ngày 01/11:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.690 - 22.850
TG Trung tâm : 23.140
Sàn - Trần         : 22.446 - 23.834
CNY Fixing : 6.4192

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng   

9 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 285 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.8% vào tối cuối tuần

                          Ngày 29/10: 
*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


