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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ số USD Index giảm gần 0.5% vào tối qua sau khi Chủ tịch FED 
trấn an thị trường rằng cơ quan này sẽ không vội vàng thắt chắt các chính 
sách kích thích kinh tế hiện thời trong khi kỳ vọng lạm phát sẽ dần trở nên ổn 
định hơn trong những tháng sắp tới. Ông Powell cho rằng lạm phát cao dường 
như có liên quan đến việc mở cửa trở lại nền kinh tế và sẽ là một sai lầm nếu 
hành động sớm để mạnh tay kiểm soát, trong khi còn nhiều cách thức khác 
thay vì phải cắt giảm bớt chương trình mua trái phiếu hằng tháng. Rõ ràng 
biến chủng Delta của virus corona đang khiến quá trình phục hồi và mở cửa 
các nền kinh tế trở nên chông gai hơn. Kể cả Mỹ và châu Âu, hai khu vực 
có tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 ở mức cao, tỷ lệ số ca nhiễm mới đang 
tăng trở lại theo cấp số nhân trong những tuần gần đây. Điều này cũng có thể 
thấy rõ thông qua báo cáo GDP quý II của Trung Quốc vào sáng nay với con 
số thấp hơn kỳ vọng và chỉ bằng chưa tới một nửa tốc độ tăng trong quý I vừa 
qua. Các bình luận tối qua của Chủ tịch FED đã kéo đồng USD suy yếu trở 
lại từ mức cao nhất trong ba tháng so với đồng EUR và từ mức cao nhất trong 
một tuần so với đồng JPY, trước khi tăng nhẹ trở lại vào sáng nay sau dữ liệu 
GDP của Trung Quốc.
   Trong ngày trước đó, báo cáo lạm phát từ Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng 

tháng 6 đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 12 tháng 
kể từ tháng 8/2008. Trong khi chỉ số lạm phát cơ bản, không bao gồm các mặt 
hàng thực phẩm và năng lượng cũng tăng 4,5% so với cùng kỳ. Bộ lao động 
Mỹ cho biết, giá ô tô và xe tải đã qua sử dụng tăng 10,5% so với tháng trước, 
chiếm 1/3 mức tăng của chỉ số chung, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng giá 
mạnh trong bối cảnh nguồn cung xe hơi đang thiếu hụt. Các chỉ số về giá vé 
máy bay và quần áo cũng tăng mạnh trong tháng trước. Tổng sản phẩm quốc 
nội của Mỹ đã tăng 6,4% trong quý đầu tiên. Theo khảo sát của Wall Street 
Journal vào tháng 7 cho thấy   Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố nền kinh tế tăng 
trưởng với tốc độ 9,1% trong quý II so với cùng kỳ năm trước và dự kiến đây 
cũng là năm tăng trưởng tốt nhất của GDP kể từ đầu những năm 1980.

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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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 14/07:
Open:  22.870 - 23.030
Low:  22.870 - 23.030
High:  22.870 - 23.030
Close:  22.870 - 23.030
USD Index: 92.368

Ngày 15/07:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.203
Sàn - Trần         : 22.507 - 23.899
CNY Fixing : 6.4640

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

11 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 166 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối qua

                        Ngày 14/07: 
*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


