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 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Nhu cầu sử dụng đồng CNY để thanh toán đang gia tăng nhanh trên 

phạm vi toàn cầu. Theo dự báo của Goldman Sachs, đồng tiền này có thể trở thành 
đồng tiền dữ trữ lớn thứ 3 thế giới vào năm 2030. Việc sử dụng đồng nhân dân tệ trên 
phạm vi toàn cầu đã lập kỷ lục mới lần đầu tiên trong hơn 5 năm, nhờ sự gia tăng 
mạnh gần đây của hoạt động đầu tư nước ngoài vào thị trường cổ phiếu và trái phiếu 
của Trung Quốc bằng đồng tiền này. Chỉ số Toàn cầu hóa của đồng Nhân dân tệ do 
Standard Chartered phát triển đã đạt mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây vào tháng 
3 vừa qua. Sự gia tăng cho thấy rằng nỗ lực của Bắc Kinh để biến đồng nhân dân 
tệ trở thành một sự thay thế khả thi cho đồng USD trong các giao dịch quốc tế - và 
giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng tiền do Mỹ kiểm soát. Đặc biệt, đã có sự gia tăng 
trong các giao dịch vốn thông qua chương trình Kết nối Chứng khoán, cho phép các 
nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu và trái phiếu tại đại lục thông qua thị trường 
Hồng Kông. Lượng mua ròng cổ phiếu đại lục đạt 223,7 tỷ nhân dân tệ (34,5 tỷ USD) 
trong nửa đầu năm nay, nhiều hơn tổng số của cả năm 2020. Nguồn vốn cũng tràn 
vào trái phiếu chính phủ Trung Quốc, gần đây đã được thêm vào một bộ chỉ số toàn 
cầu quan trọng. Lợi suất cao đã giúp gia tăng khoảng 1,1 nghìn tỷ nhân dân tệ trong 
việc nắm giữ nợ của chính phủ Trung Quốc ở nước ngoài. Goldman Sachs nhận thấy 
tỷ trọng dự trữ ngoại hối toàn cầu của đồng CNY sẽ tăng lên từ 6% đến 7% trong 5 
năm tới khi các ngân hàng trung ương tiếp tục mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc. 
  Đồng CNY đã liên tục tăng điểm so với đồng USD kể từ cuối tháng 3 đến nay nhờ 

triển vọng tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Trung Quốc sau khi đã khống chế 
khá tốt các đợt bùng phát của dịch bệnh. Tuy nhiên, đà suy yếu đã bắt đầu xuất hiện 
trở lại kể từ tháng 6 và hiện đang thử thách ngưỡng kháng cự 6.5 trong hơn 1 tháng 
vừa qua. Thị trường đã ghi nhận lực bán USD can thiệp từ hệ thống Ngân hàng Nhà 
nước nhằm làm chậm đà mất giá của đồng CNY và ngăn chặn tỷ giá USD/CNY vượt 
qua ngưỡng tâm lý kể trên. Nhiều khả năng trong nửa cuối năm nay, đà tăng của 
đồng CNY sẽ sớm xuất hiện trở lại nhờ sự ổn định trong tăng trưởng của nền kinh tế 
Trung Quốc, trong khi nguy cơ biến thể Delta có thể khởi đầu đợt bùng phát dịch 
bệnh mới tại Mỹ là một ẩn số khó lường đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới lúc này.

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.
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 Thứ Năm, ngày 22 tháng 07 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 21/07:
Open:  22.870 - 23.030
Low:  22.870 - 23.030
High:  22.870 - 23.030
Close:  22.870 - 23.030
USD Index: 92.777

Ngày 22/07:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.211
Sàn - Trần         : 22.515 - 23.907
CNY Fixing : 6.4835

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 20 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 21/07: 
*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


