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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 10/12:
Open: 22.880 - 23.050
Low: 22.880 - 23.050
High: 22.880 - 23.050
Close: 22.880 - 23.050
USD Index: 96.050
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 13/12:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.890 - 23.060
TG Trung tâm : 23.202
Sàn - Trần
: 22.511 - 23.903
CNY Fixing : 6.3669
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 10/12:

*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 tăng
32 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 33 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Chỉ số USD Index giảm nhẹ gần 0.2% trong tuần vừa qua và đây
cũng là tuần thứ 3 liên tiếp đồng USD dao động với biên độ hẹp khi thị trường
quan sát những động thái tiếp theo của FED trong cuộc họp chính sách quan
trọng vào giữa tuần này. Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá cả tiêu dùng
tại nước này đã tăng 6.8% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 11 vừa qua,
đánh dấu mức tăng cao nhất trong gần 4 thập kỷ. Trong khi đó, chỉ số lạm
phát cơ bản, không bao gồm các danh mục hàng thực phẩm và năng lượng,
đã tăng 4.9% trong tháng 11 so với một năm trước đó. Mức tăng này cao hơn
mức tăng 4.6% của tháng 10 và là mức cao nhất kể từ năm 1991. Báo cáo lạm
phát mạnh mẽ mới nhất đã củng cố cho các bình luận được đưa ra trước đó
từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ với cam kết đẩy nhanh các nỗ
lực giảm dần chương trình kích thích kinh tế của họ, mở đường cho việc tăng
lãi suất vào đầu năm sau để kiềm chế lạm phát.
Không giống như những giai đoạn kinh tế toàn cầu
phục hồi trong quá khứ, nhu cầu mạnh mẽ đối với
hàng hóa như ô tô, đồ nội thất và thiết bị gia dụng đã
dẫn đến phần lớn sự gia tăng lạm phát. Giá các dịch
vụ - chẳng hạn như du lịch và giải trí - nhìn chung vẫn
tăng ít hơn, xuất phát từ nhu cầu chưa phục hồi hoàn
toàn. Theo các chuyên gia, kỳ nghỉ lễ cuối năm sắp tới
có thể sẽ làm trầm trọng thêm những căng thẳng này,
bên cạnh việc chuỗi cung ứng chưa thể giải phóng
hoàn toàn. Sự thiếu hụt nhân công sẵn có cũng đang ảnh hưởng đến lạm phát
và nền kinh tế nói chung, thúc đẩy các doanh nghiệp tăng giá bán sản phẩm
để bù đắp chi phí lao động cao hơn.
Trong tuần này bên cạnh các cuộc họp chính sách quan trọng từ các NHTƯ
Mỹ, Anh, châu Âu, Nhật Bản, thị trường còn chờ đợi nhiều báo cáo kinh tế
quan trọng như doanh số bán lẻ, PPI, PMI, sản lượng công nghiệp đến từ nền
kinh tế Mỹ và khu vực châu Âu.
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.

