
NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ số USD Index điều chỉnh giảm hơn 0.4% trong ngày đầu tuần 
nhờ tâm lý giao dịch trên thị trường đã ổn định trở lại sau những tuyên bố 
gây bất ngờ trước đó tại cuộc họp chính sách tháng 6 của FED và chờ đợi 
buổi điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Powell rạng sáng ngày mai. Đang 
chú ý trong ngày hôm qua, các quan chức FED có thiên hướng ủng hộ việc 
thắt chặt chính sách như Chủ tịch FED tại St. Louis James Bullard và Chủ tịch 
FED tại Dallas, Robert Kaplan, đã đưa ra những bình luận tương đối ôn hòa 
hơn. Chủ tịch FED tại New York John Williams cũng cho biết còn quá sớm để 
thay đổi chính sách hiện tại và ông hy vọng lạm phát sẽ giảm từ khoảng 3% 
trong năm nay xuống gần 2% vào năm 2022 và 2023 - điều mà các chuyên 
gia cũng đang kỳ vọng. "Rõ ràng là nền kinh tế Mỹ đang phục hồi với tốc độ 
nhanh chóng và triển vọng trung hạn là rất tốt, nhưng các dữ liệu và điều 
kiện vẫn chưa đủ tiến triển để FOMC thay đổi lập trường chính sách tiền tệ 
ủng hộ mạnh mẽ cho sự phục hồi kinh tế" - Chủ tịch FED tại New York, John 
Williams cho biết. 

   Trong khi đó, các cuộc thảo 
luận về tương lai của chương 
trình mua trái phiếu hàng tháng 
trị giá 120 tỷ USD của FED mới 
chỉ bắt đầu và dự kiến   sẽ là chủ 
đề trọng tâm khi Chủ tịch FED 
Jerome Powell xuất hiện trong 
biểu điều trần vào tối nay trước 

Ủy ban của Quốc hội Mỹ. Trong những nội dung chuẩn bị được công bố vào 
cuối ngày thứ Hai, ông Powell cho biết nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy "sự 
cải thiện bền vững" và dự báo thị trường việc làm sẽ cải thiện trong nửa cuối 
năm nay đi kèm với sự suy giảm của lạm phát từ mức cao hiện tại, nhưng ông 
không đề cấp bất cứ điều gì về thảo luận của các thành viên FED liên quan 
đến kế hoạch thu hẹp dần các chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại.

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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Ba, ngày 22 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 21/06:
Open:  22.870 - 23.030
Low:  22.870 - 23.030
High:  22.870 - 23.030
Close:  22.870 - 23.030
USD Index: 91.844

Ngày 22/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.184
Sàn - Trần         : 22.488 - 23.880
CNY Fixing : 6.4613

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

17 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 67 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.4% vào tối qua

                        Ngày 21/06: 
*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


