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Chỉ số giá tiêu dùng CPI 8 tháng tăng thấp nhất kể từ năm 2016, lạm phát cơ bản tháng 8 và 8 tháng năm 2021 đều tăng ở 

mức thấp nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ năm 2011. 

Theo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021 của Tổng cục Thống kê ngày 29/08, chỉ số giá tiêu dùng 

CPI tháng 8/2021 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 2,51% so với tháng 12/2020. Nếu so với tháng 8/2020, CPI tháng 8 tăng 

2,82%. Nguyên nhân chính đẩy CPI tháng 8 tăng là do giá lương thực, thực phẩm tăng tại các địa phương thực hiện giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị số 16. Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 4 nhóm tăng giá so với tháng trước và 4 

nhóm giảm giá. Có 3 nhóm giữ giá ổn định (gồm nhà ở và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; hàng hóa và dịch vụ 

khác). Trong 4 nhóm hàng tăng giá thì nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 8/2021 có mức tăng so với tháng trước cao nhất, 

với 0,74% (đẩy CPI chung tăng 0,25 đpt), do việc vận chuyển và phân phối hàng hóa thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt hơn 

nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Trong khi đó, nhu cầu tích trữ lương thực, thực phẩm tăng cao tại các khu 

vực thực hiện giãn cách xã hội. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,22% so với tháng trước, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng đồ uống 

giải khát khi thời tiết nắng nóng tăng cao, ngoài ra giá thuốc lá tăng do nguồn cung giảm. Nhóm giáo dục tăng 0,04% do giá văn 

phòng phẩm tăng 0,34%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%, trong đó giá thuốc các loại tăng 0,08%. Giá tiêu dùng tháng 

8/2021 so với tháng trước của một số nhóm hàng chính như sau: Thực phẩm tăng giá mạnh nhất là trứng, tăng hơn 10% so với 

tháng trước, vì nhu cầu tiêu dùng tăng, cùng thời điểm doanh nghiệp đang thu mua trứng để chế biến trứng vịt muối cho mùa Trung 

thu. Giá rau cũng tăng hơn 5% do việc vận chuyển hàng hóa khó khăn, nguồn rau về chợ bán lẻ giảm. Giá tăng cao nhất ở rau dạng 

củ quả với 9,44%; rau bắp cải tăng 8,78%; khoai tây tăng 6,88%; rau muống tăng 5,64%; rau gia vị tươi hoặc khô tăng 4,25%; rau 

tươi khác tăng 4,08%… Cũng do chi phí vận chuyển, bảo quản và nhu cầu tiêu dùng, tích trữ tăng, giá thủy sản tươi sống tăng 

2,24% so với tháng trước. Giá cá, tôm (tươi, ướp lệnh) đều tăng trên 2%. Giá thịt gia cầm cũng tăng 0,66% so với tháng trước. Tuy 

nhiên, riêng giá thịt lợn giảm 1,81% so với tháng trước (làm CPI chung giảm 0,06 đpt) do dịch tả lợn châu Phi ở các địa phương 

được kiểm soát tốt, nguồn cung thịt lợn tăng. 

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2021, CPI chỉ tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. 

Một nguyên nhân làm tăng CPI trong 8 tháng năm 2021 là giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh 14 đợt làm cho giá xăng A95 

tăng 4.660 đồng/lít; giá xăng E5 tăng 4.380 đồng/lít và giá dầu diezen tăng 3.290 đồng/lít. So với cùng kỳ năm trước, giá xăng dầu 

trong nước bình quân 8 tháng năm nay tăng 22,86%, làm CPI chung tăng 0,82 đpt. Cùng với đó, giá dịch vụ giáo dục 8 tháng tăng 

4,44% so với cùng kỳ năm trước làm CPI chung tăng 0,24 đpt. Giá dịch vụ giáo dục tăng do ảnh hưởng từ đợt tăng học phí năm 

học mới 2020-2021 theo lộ trình của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Một số nguyên nhân làm giảm 

CPI 8 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước gồm, giá các mặt hàng thực phẩm 8 tháng giảm 0,38% so với cùng kỳ năm trước; 

giá vé tàu hỏa 8 tháng giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước; giá vé máy bay giảm 19,85%; giá du lịch trọn gói giảm 2,76% do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19 khiến người dân hạn chế đi lại. 

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, lạm phát cơ bản tháng 8/2021 giảm 0,02% so với tháng trước và tăng 0,98% so với 

cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2021, lạm phát cơ bản tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2020 và thấp hơn mức CPI bình 

quân chung (tăng 1,79%). Theo Tổng cục Thống kê, điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, giá 

xăng, dầu, điện và giá gas tăng. Mức lạm phát cơ bản tháng Tám và 8 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước đều là mức thấp 

nhất kể từ năm 2011. 

  

 



 
 

TIN TRONG NƯỚC 
  

 Thị trường ngoại tệ Trong tuần từ 23/08 - 27/08, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng ở 

phiên đầu tuần và giảm khá mạnh ở các phiên còn lại. Chốt tuần, tỷ giá trung 

tâm được niêm yết ở mức 23.142 VND/USD, giảm mạnh 24 đồng so với phiên 

cuối tuần trước đó. Tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 22.750 đồng. 

Tỷ giá bán được NHNN niêm yết ở mức thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá, 

chốt phiên cuối tuần ở mức 23.786 VND/USD. 

Trong tuần qua, tỷ giá LNH vẫn tiếp tục xu hướng giảm của các tuần trước 

đó. Chốt phiên cuối tuần 27/08, tỷ giá LNH đóng cửa tại 22.805 VND/USD, 

giảm 15 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.  

Tuần qua, tỷ giá trên thị trường tự do giảm nhẹ, chốt tuần giảm 40 đồng ở 

chiều mua vào và 60 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 23.010 VND/USD và 

23.110 VND/USD. 

 

 Thị trường tiền tệ liên ngân hàng  

Lãi suất VND LNH trong tuần từ 23/08 - 27/08 tiếp tục giảm ở tất cả các kỳ 

hạn từ 1M trở xuống, nhưng đà giảm đã chậm lại. Chốt phiên 27/08, lãi suất 

VND LNH giao dịch quanh mức: ON 0,70% (-0,02 đpt); 1W 0,84% (-0,05 

đpt); 2W 0,96% (-0,05 đpt); 1M 1,19% (-0,03 đpt).  

Lãi suất USD LNH vẫn gần như không biến động trong tuần. Chốt tuần 27/08, 

lãi suất USD LNH đóng cửa không thay đổi ở các kỳ hạn 1W và 2W trong 

khi tăng 0,01 đpt ở các kỳ hạn ON và 1M, giao dịch tại: ON 0,15%; 1W 

0,18%; 2W 0,22% và 1M 0,32%. 

 

 Thị trường mở 

 

 

Trên thị trường mở tuần từ 23/08 - 27/08, NHNN chào thầu 1.000 tỷ 

đồng/phiên ở tất cả 5 phiên trên kênh cầm cố, với kỳ hạn 07 ngày, lãi suất đều 

ở mức 2,50%. Không có khối lượng trúng thầu, không còn khối lượng lưu 

hành trên kênh này. 

NHNN tiếp tục không chào thầu tín phiếu NHNN.  

 

 Thị trường trái phiếu 

Giao dịch trên thị trường sơ cấp: Trong tuần từ 23/08 - 27/08, KBNN huy động thành công 3.908/9.250 tỷ đồng TPCP gọi thầu (tỷ lệ 

trúng thầu 42%). Trong đó, kỳ hạn 10 năm huy động thành công 1.370/2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động được 1.505/3.500 tỷ 

đồng, kỳ hạn 30 năm huy động thành công 1.033/3.750 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm và 15 năm giữ nguyên lần lượt tại 

2,05%/năm và 2,26%/năm; kỳ hạn 30 năm tại 2,98%/năm (-0,03%).    

Trong tuần có 1.040 tỷ đồng TPCP đáo hạn. 
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VND USD/VND
NHNN TT LNH TT tự do

Kỳ hạn VND W/W USD W/W Kỳ hạn Lợi suất W/W

O N 0.70 -0.02 0.15 0.01 3Y 0.69 -0.051

1W 0.84 -0.05 0.18 0.00 5Y 0.84 -0.019

2W 0.96 -0.05 0.22 0.00 7Y 1.20 0.011

1M 1.19 -0.03 0.32 0.01 10Y 2.08 -0.005

2M 1.45 0.01 0.41 -0.01 15Y 2.28 0.000

3M 1.56 0.00 0.53 0.01

6M 1.81 -0.03 0.82 0.01

9M 2.45 -0.02 1.09 0.04

1Y 2.98 0.02 1.14 0.04

Nguồn: Reuters

Lãi suất LNH Trái phiếu

Ngày Phiên
Kỳ hạn 

(ngày)

Lãi suất 

(%)
KL gọi thầu KL trúng KL đến hạn Bơm/hút ròng KL lưu hành 

1 7 2.50          1,000                  -     

1 7 2.50          1,000                  -     

1 7 2.50          1,000                  -     

1 7 2.50          1,000                  -     

1 7 2.50          1,000                  -     

Tổng cộng          5,000                  -                    -                        -     

                   -     

                   -     

                   -     

               -     

               -     

Giao dịch mua kỳ hạn trên OMO (tỷ.đ)

               -     27-08-21

25-08-21

                -     

                -     

                -     

26-08-21

23-08-21                -                        -                     -     

24-08-21                -                        -                     -     



 

Tuần này từ 30/08 - 03/09, KBNN sẽ tiếp tục gọi thầu 8.000 tỷ đồng TPCP. Trong tuần này sẽ có 4.850 tỷ đồng TPCP đáo hạn. 

Giao dịch trên thị trường thứ cấp: Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 9.678 tỷ 

đồng/phiên, tăng khá so với mức 7.800 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.  

 

Lợi suất TPCP biến động trái chiều trong tuần vừa qua. Chốt phiên 27/08, lợi suất TPCP giao dịch quanh 1 năm 0,32% (không thay đổi); 

2 năm 0,55% (không thay đổi); 3 năm 0,69% (-0,05 đpt); 5 năm 0,84% (-0,02đpt); 7 năm 1,2% (+0,01 đpt); 10 năm 2,08% (không thay 

đổi); 15 năm 2,28% (không thay đổi); 30 năm 2,97% (không thay đổi).  

    

 Thị trường chứng khoán Tuần từ 23/08 - 27/08, thị trường chưa xác định rõ xu hướng khi các chỉ số 

tăng – giảm đan xen qua các phiên. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 27/08, 

VN-Index đứng ở mức 1.313,20 điểm, tương ứng giảm 16,23 điểm (-

1,22%) so với tuần trước đó; HNX-Index tăng nhẹ 0,73 điểm (+0,22%) 

lên 338,76 điểm; UPCoM-Index giảm 0,57 điểm (-0,61%) xuống 92,13 

điểm 

Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với tuần trước đó với giá trị giao 

dịch đạt gần 24.300 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 

1.598 tỷ đồng trên cả 3 sàn trong tuần qua. 

 

đơn vị: tỷ đồng

TCPH Ngày ĐT Kỳ hạn KL gọi thầu KL trúng thầu LS trúng thầu Thay đổi
Tỷ lệ trúng 

thầu

Tỷ lệ đặt 

thầu

Số TV tham 

gia

MOF 25-Aug-21 10 2000 1370 2.05% 0.00% 69% 2.59 13

MOF 25-Aug-21 15 3500 1505 2.26% 0.00% 43% 1.73 8

MOF 25-Aug-21 30 3750 1033 2.98% -0.03% 28% 1.32 8

Tổng 9250 3908 42% 1.75

Thị trường TPCP sơ cấp

Ngày < 2 năm 2 - 5 năm 5 - 10 năm > 10 năm Tổng Ngày < 31 ngày
31 - 60 

ngày

60 - 92 

ngày
> 92 ngày Tổng

23/Aug/21               365                 797         2,597         1,890 5,649      23/Aug/21         1,549            835               -                 -   2,384      

24/Aug/21               312                 541         3,116         2,365 6,334      24/Aug/21         2,530            192               -                 -   2,722      

25/Aug/21                  -                   869         4,286         2,557 7,713      25/Aug/21         3,619         1,158               -                 -   4,777      

26/Aug/21                 52                 807         3,129         1,378 5,366      26/Aug/21         1,697         1,093               -                 -   2,790      

27/Aug/21                 52              1,248         2,447         3,643 7,390      27/Aug/21         2,619            648               -                 -   3,267      

Tổng              782             4,261      15,575      11,833      32,451 Tổng      12,014        3,926               -                 -   15,940    

+_ WoW                   790         1,184         3,588         6,344 +_ WoW         4,009           (528)             3,046 

%  WoW 23% 8% 44% 24% % WoW 50% -12% -100% 24%

Tỷ trọng 2% 13% 48% 36% 100% Tỷ trọng 75% 25% 0% 0% 100%

Thống kê giao dịch Outright 

Đvt: Tỷ đồng

Thống kê giao dịch Repos

Đvt: Tỷ đồng

% /năm 1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 7 năm 10 năm 15 năm 30 năm

27-Aug-21 0.32 0.55 0.69 0.84 1.20 2.08 2.28 2.97

So WoW 0.000 0.000 -0.05 -0.019 0.01 0.00 0.00 0.000

So YoY -0.03 0.08 -0.13 -0.87 -1.03 -0.82 -0.80 -0.54

So YTD 0.14 0.27 0.18 -0.33 -0.25 -0.35 -0.34 -0.24

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp 

0.00
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2.00
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3.00
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4.00

1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 7 năm 10 năm 15 năm 30 năm

%
/n

ăm

Đường cong lợi suất TPCP

27-Aug-21 20-Aug-21

31-Dec-20 27-Aug-20

27/08/21 VN-Index HNX-Index Upcom

Điểm 1313.20 338.79 92.13

thay đổi so với tuần trước -1.22% 0.22% -0.61%

thay đổi so với đầu năm 18.96% 66.79% 23.75%

KLGD/phiên (tr.đ.vị) 648.31                   136.10 0.09

thay đổi so với tuần trước -23.20% -24.95% -23.42%

GTGD/phiên (tỷ đ) 21040.34 3251.41 0.0015

thay đổi so với tuần trước -25.68% -29.11% -25.73%

ĐTNN mua/bán ròng (tỷ đ) (2,061.62)               (56.66)           0.01              



 
 

QUỐC TẾ  

 

  

 

 

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell có phát biểu quan 

trọng trong tuần qua. Bên cạnh đó, NHTW Hàn Quốc BOK tăng LSCS 

đúng với những gì đã báo trước. Cụ thể, ngày 27/08, ông Jerome Powell có 

buổi phát biểu về nền kinh tế Mỹ tại Jackson Hole. Tại đây, vị Chủ tịch Fed 

cho biết tốc độ hồi phục kinh tế của nước Mỹ đã vượt qua kỳ vọng trong thời 

gian qua, thị trường lao động cũng đang chứng kiến sự tích cực trở lại, mặc 

dù có độ trễ so với sự phục hồi kinh tế chung. Lạm phát tiêu dùng toàn phần 

và lạm phát tiêu dùng lõi (PCE toàn phần và PCE lõi) tính đến hết tháng 7 đã 

tăng lần lượt 4,2% và 3,6% y/y, vượt nhiều so với mục tiêu dài hạn 2,0% của 

Fed, đáng lo ngại nhưng vẫn có các yếu tố chỉ là tạm thời. Ông Powell cho 

rằng nền kinh tế nói chung đã đạt đến mức không còn cần nhiều hỗ trợ về 

chính sách của Fed như trước. Trong cuộc họp tháng 7, Fed đã bàn luận về 

việc nếu kinh tế phát triển mạnh như dự báo thì có thể bắt đầu giảm thu mua 

tài sản trong năm nay. Mặc dù vậy, ông cũng nhấn mạnh: “thời gian và tốc độ 

của việc giảm mua tài sản sắp tới sẽ không nhằm mục đích mang tín hiệu trực 

tiếp về thời điểm nâng lãi suất”. Liên quan tới NHTW Hàn Quốc BOK, 

NHTW này ngày 26/08 đã tăng lãi suất chính sách thêm 25 đpt lên 0,75%. 

Đây là đợt tăng LSCS đầu tiên của cơ quan này trong vòng 3 năm trở lại đây, 

đánh dấu Hàn Quốc là nền kinh tế phát triển đầu tiên tăng lãi suất trong thời 

kỳ đại dịch. Vào giữa tháng 7, Thống đốc BOK Lee Ju-yeol phát biểu rằng sẽ 

cân nhắc liệu có cần điều chính chính sách hay không vào cuộc họp tháng 8, 

trong bối cảnh Hàn Quốc phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng tài chính. 

Nước Mỹ đón một số thông tin kinh tế tương đối tích cực. Đầu tiên, GDP 

của nước Mỹ tăng 6,6% q/q trong quý II/2021 theo kết quả báo cáo sơ bộ lần 

2, tích cực hơn mức tăng 6,5% của báo cáo lần đầu, tuy nhiên vẫn thấp hơn so 

với kỳ vọng sẽ tăng 6,7% của các chuyên gia. So với cùng kỳ năm 2020, GDP 

của nước Mỹ đã tăng tới 13,2%. Tiếp theo, giá trị đơn đặt hàng hàng hóa lâu 

bền lõi tại quốc gia này tăng 0,7% m/m trong tháng 7, cao hơn mức tăng 0,5% 

theo dự báo. Về thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại 

nước Mỹ tuần kết thúc ngày 21/08 ở mức 353 nghìn đơn, tăng nhẹ từ 348 

nghìn đơn của tuần trước đó, trái với dự báo giảm xuống còn 345 nghìn đơn. 

Chỉ số giá tiêu dùng PCE lõi tại Mỹ tăng 0,3% m/m trong tháng 7, nối tiếp đà 

tăng 0,7% của tháng trước đó và khớp với dự báo. Cuối cùng, chỉ số niềm tin 

tiêu dùng tại nước này do đại học Michigan khảo sát được ở mức 70,3 điểm 

trong tháng 8, tăng nhẹ so với mức 70,2 điểm theo kết quả sơ bộ, nhưng chưa 

tích cực như mức 70,9 điểm theo kỳ vọng. 

Nước Đức ghi nhận một số thông tin kinh tế quan trọng. Đầu tiên, GDP 

của nước này chính thức tăng 1,6% q/q trong quý II/2021 sau khi giảm 1,8% 

ở quý I, tích cực hơn so với mức tăng 1,5% theo kết quả thống kê sơ bộ. Như 

vậy, GDP của quốc gia này trong quý vừa qua đã tăng 9,8% so với cùng kỳ 

năm 2020. Tiếp theo, PMI lĩnh vực sản xuất của nước Đức ở mức 62,7 điểm 

trong tháng 8, giảm so với 65,9 điểm của tháng 8, đồng thời thấp hơn mức 

65,1 điểm theo dự báo. PMI lĩnh vực dịch vụ ở mức 61,5 điểm trong tháng 8, 

giảm từ 61,8 điểm của tháng 7 nhưng vẫn tích cực hơn mức 61,0 điểm theo 

dự báo. Cuối cùng, niềm tin kinh doanh tại Đức ở mức 99,4 điểm trong tháng 

8, giảm từ 100,7 điểm của tháng trước và xuống thấp hơn mức dự báo 100,2 

điểm. 
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Thị trường ngoại hối, vàng, dầu quốc tế 

 

 

Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm trong tuần vừa qua. Kết 

thúc phiên thứ Sáu, chỉ số Dow Jones tăng 0,96% w/w, chỉ số DAX tăng 

0,28%, chỉ số Shanghai tăng 2,77%. Thị trường chứng khoán tuần qua nhận 

được hỗ trợ khi chủ tịch Fed – Jerome Powell cho biết cơ quan này có thể 

giảm dần tốc độ thu mua tài sản ở cuối năm 2021, song điều này không liên 

quan đến việc tăng LSCS trở lại. Bên cạnh đó, các chỉ báo tích cực từ nền kinh 

tế Mỹ cũng kéo thị trường chứng khoán nước này đi lên trong những phiên 

đầu tuần. 

Giá vàng trong tuần qua tăng nhẹ, đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 1816,67 

USD/oz, tăng 2,01% w/w. Thị trường vàng trầm lắng trong những phiên đầu 

tuần khi thị trường chờ đợi những phát biểu của Chủ tịch Fed – Jerome Powell. 

Ở phiên cuối tuần, giá kim loại quý này tăng hơn 1% sau những phát biểu trên. 

Giá dầu thế giới phục hồi mạnh, dầu WTI đóng cửa ngày thứ Sáu ở mức 

68,74USD/thùng, tương đương tăng 10,74% w/w. Giá dầu đánh dấu tuần tăng 

mạnh nhất trong vòng 1 năm trở lại đây, trong bối cảnh các công ty năng lượng 

Mỹ bắt đầu đóng cửa tạm ngừng sản xuất ở Vịnh Mexico do một cơn bão lớn 

đang có xu hướng đổ bộ vào khu vực này. 

 

Những thông tin trên đây được Trung tâm Nghiên cứu kinh tế, MSB thu thập từ những nguồn được coi là đáng tin cậy. Những thông tin 

này chỉ mang tính tham khảo và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào gây ra do việc sử dụng 

những thông tin trên vào mục đích kinh doanh. Những thông tin trên có thể thay đổi do diễn biến của thị trường và Trung tâm Nghiên 

cứu Kinh tế không có trách nhiệm phải thông báo về những sự thay đổi này.    

Mọi ý kiến đóng góp, đăng ký hoặc rút tên khỏi danh sách nhận bản tin, xin Quý khách vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: 

Research@msb.com.vn 
 

DowJones DAX Shanghai 

(Mỹ) (Đức) (Trung Quốc)

35455.80 15851.75 3522.1567

0.96% 0.28% 2.77%

Chỉ số chứng khoán tuần

27 Aug 21 Tuần (%) Đầu năm (%)
Biến động

2020 (%)

USD index 92.69 -0.87% 3.06% -6.69%

USD/CNY 6.47 -0.46% -0.83% -6.27%

USD/EUR 0.85 -0.82% 3.56% -8.21%

USD/JPY 109.82 0.02% 6.37% -4.94%

USD/KRW 1161.23 -1.18% 7.08% -6.03%

USD/SGD 1.35 -1.21% 1.87% -1.75%

USD/TWD 27.87 -0.34% -0.73% -6.13%

USD/THB 32.53 -2.46% 8.29% 0.94%

USD/VND Trung tâm 23142 -0.10% 0.05% -0.10%

USD/VND LNH 22805 -0.07% -1.23% -0.38%

USD/VND tự do 23010 -0.17% -1.24% 0.65%

Vàng 1816.67 2.01% -4.21% 25.01%

Dầu 68.74 10.30% 41.67% -20.54%

Kỳ hạn USD TĐ USD TĐ

ON 0.0761 -0.0013

SW 0.0829 0.0001

1M 0.0860 0.0001 0.2650 0.0000

2M 0.0981 -0.0025

3M 0.1199 -0.0085 0.4288 0.0000

6M 0.1548 0.0021 0.5911 0.0000

1Y 0.2351 -0.0015 0.0000 0.0000
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