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Báo cáo lạm phát làm phức tạp cuộc tranh luận về lãi suất của Fed; Có 

gì lên và có gì xuống 
 

Cục Dự trữ Liên bang vẫn đang trên đà nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào thứ 

Tư để chống lại lạm phát cao, nhưng hai tháng liên tiếp áp lực giảm giá có thể làm 

phức tạp thêm các cuộc thảo luận của các quan chức về mức tăng lãi suất vào đầu 

năm tới. Báo cáo lạm phát hôm thứ Ba cũng có khả năng làm căng thẳng cuộc tranh 

luận của các quan chức về việc có nên tiếp tục giảm quy mô tăng lãi suất xuống một 

điểm phần trăm theo quý truyền thống hơn trong cuộc họp tiếp theo của họ, từ ngày 31 

tháng 1 đến ngày 31 tháng 2 hay không. 1, Nick Timiraos báo cáo. 

 

• Nghe thấy trên phố: Báo cáo lạm phát lành tính Một dấu hiệu rõ ràng khác về xu hướng 

hạ nhiệt ( Đọc ) 

• Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm không thể đoán trước đặt ra câu đố cho các nhà đầu 

tư, Fed ( Đọc ) 
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Người tiêu dùng nhận thấy giá ô tô đã qua sử dụng, vé máy bay và điện trong tháng 11 

thấp hơn so với tháng 10. Lạm phát thực phẩm và nơi trú ẩn vẫn tăng cao. Austen 

Hufford của WSJ xem xét những gì tăng và giảm . 
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Một trong những thay đổi lớn nhất trong tháng trước là bữa trưa ở trường—giá tăng 

hơn gấp ba lần so với một năm trước đó. Một nhà kinh tế của Bộ Lao động cho biết sự 

sụt giảm trong năm 2020-21 và sự gia tăng chỉ số vào năm 2022 phần lớn liên quan 

đến việc bắt đầu và dừng chương trình bữa trưa miễn phí của chính phủ liên bang. Một 

lưu ý: Dữ liệu không chính xác và Lao động đã không báo cáo loạt giá từ tháng 6 đến 

tháng 10 vì không thu thập đủ thông tin từ các trường học. 

 

 

 

 

  
 

 

Lạm phát cũng đã qua đỉnh ở Anh? 
 

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Vương quốc Anh đã giảm trong tháng 11, một dấu hiệu 

mới cho thấy mức tăng giá tiêu dùng trên toàn thế giới kể từ đầu năm ngoái đang giảm 

bớt khi sức chi tiêu của các hộ gia đình giảm và các ngân hàng trung ương đẩy chi phí 

đi vay cao hơn. Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết giá tiêu dùng ở Anh cao hơn 

10,7% so với một năm trước đó, tốc độ lạm phát chậm hơn so với mức 11,1% được ghi 

nhận vào tháng 10 khi giá xăng hạ nhiệt, Paul Hannon báo cáo. 
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Các siêu thị cung cấp nhiều thương hiệu cửa hàng hơn để thu hút 

những người mua sắm có ý thức về chi phí 
 

Các siêu thị đang tăng gấp đôi số lượng dòng sản phẩm nội địa của họ, tìm cách tận 

dụng sự siết chặt thu nhập khả dụng đang ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Doanh số 

bán các sản phẩm nhãn hiệu riêng , thường rẻ hơn so với các sản phẩm có thương 

hiệu tương đương, đã tăng mạnh trong những tháng gần đây khi người mua sắm tìm 

cách tiết kiệm trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Đáp lại, các nhà điều hành siêu thị lớn 

ở Hoa Kỳ và Châu Âu cho biết họ đang đầu tư vào việc mở rộng các dịch vụ nội bộ của 

mình trên nhiều mức giá và danh mục sản phẩm hơn, Trefor Moss đưa tin. 
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OPEC giữ dự báo nguồn cung dầu ổn định 
 

Theo báo cáo của Will Horner, OPEC đã duy trì triển vọng cung và cầu dầu toàn 

cầu vào thứ Ba, cho thấy họ không mong đợi những nỗ lực của phương Tây trong việc 

đặt giá trần cho dầu của Nga sẽ có nhiều tác động đến dòng chảy dầu thô toàn cầu. 

• Khủng hoảng năng lượng của châu Âu dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về dầu làm nguồn 

nhiệt ( Đọc ) 

• Đột phá hợp hạch hạt nhân tăng tốc nhiệm vụ mở khóa nguồn năng lượng vô hạn 

( Đọc ) 
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Công dân Trung Quốc tự cách ly khi các ca nhiễm Covid gia tăng 
 

Sau ba năm cố gắng ngăn chặn Covid-19, Trung Quốc cuối cùng cũng nới lỏng các quy 

tắc hà khắc không có Covid. Nhưng thay vì ăn mừng, nhiều người đang thu mình lại , 

cắt giảm chi tiêu và tránh các khu vực công cộng khi họ chuẩn bị cho nhiều ca nhiễm 

Covid hơn. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp 

tục suy yếu trước khi những lợi ích của việc mở cửa trở lại hoàn toàn vào năm tới, 

Stella Yifan Xie báo cáo. 

 

“Vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, bởi vì mọi người vẫn sợ 

nhiễm vi-rút.” 

— Li Jianxing, đồng sáng lập InstaShake, chuỗi cửa hàng sữa lắc ở Thượng Hải 
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Thỏa thuận IMF của Ghana tạo tiền đề cho việc tái cơ cấu nợ nước 

ngoài 
 

Ghana hôm thứ Ba đã đạt được thỏa thuận cứu trợ trị giá 3 tỷ USD với Quỹ Tiền tệ 

Quốc tế, tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán xóa nợ với các trái chủ nước ngoài và chủ 

nợ chính phủ của quốc gia Tây Phi này. Giống như các nước đang phát triển khác, 

Ghana đã phải vật lộn để trả nợ trong bối cảnh lãi suất toàn cầu tăng, đồng đô la mạnh 

và sự sụp đổ kinh tế từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga, báo cáo của Gabriele 

Steinhauser và Chelsey Dulaney. 

• Hội nghị thượng đỉnh châu Phi của Biden tìm cách thiết lập lại quan hệ ( Đọc ) 

• Nghe nói ngoài đường: Mô hình kinh tế không bền vững của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được 

duy trì trong một thời gian dài ( Đọc ) 
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