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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tăng nhẹ trở lại trong ngày đầu tuần và hiện 
đang giao dịch quanh mức 23.009 - 23.017. Như đã đề cập trong các bản tin trước 
đó, nhiều khả năng xu hướng tăng của tỷ giá sẽ được hỗ trợ tốt hơn trong nửa sau của 
tháng 7 khi các thành viên trên thị trường bắt đầu thực hiện các giao dịch bán USD 
kỳ hạn về NHNN với quy mô hơn 6 tỷ USD.
* Thế giới: Chỉ số USD Index giảm nhẹ thời điểm đầu tuần trong ngày thị trường Mỹ 
nghỉ lễ Ngày Độc lập. Dữ liệu về thị trường việc làm tháng 6 tại Mỹ vào cuối tuần 
trước chưa mang lại nhiều tín hiệu rõ ràng khiến các chuyên gia sẽ phải chờ đợi 
thêm chi tiết Biên bản cuộc họp tháng 6 của FED được công bố vào ngày mai để 
đánh giá xu hướng tiếp theo của thị trường. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cuối 
tuần trước đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thâm hụt ngân sách 
liên bang trong năm nay, sau khi gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD được 
ban hành vào tháng 3. Cơ quan này ước tính tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội có 
thể đạt mức 7.4% trong quý IV.2021 so với một năm trước đó, tăng từ mức 3.7% theo 
dự báo   gần đây nhất được đưa ra vào tháng 2. Cơ quan này cũng nhận thấy lạm phát 
có thể tăng khoảng 2,8% trong quý IV so với năm trước, trước khi giảm xuống 2% 
vào năm 2022, trên cơ sở chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân. Vào tháng 2, trước 
khi ban hành dự luật kích thích kinh tế, cơ quan này đã đưa ra dự báo rằng   lạm phát 
chỉ tăng  khoảng 1,7% trong năm nay.
  Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Mỹ tiếp tục mở rộng trong tháng 5 do kinh 

tế phục hồi thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu. Nhập khẩu trong tháng này đã tăng 1.3% 
lên 277,3 tỷ USD, trong khi xuất khẩu tăng 0.6% lên mức 206 tỷ USD. Nhập khẩu 
tăng được thúc đẩy bởi nhu cầu về dầu thô, gỗ xẻ, thực phẩm và đồ uống khi nền 
kinh tế Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại sau khi đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát với 
tiến độ tiêm chủng vaccine. Trước đó, sự sụt giảm hoạt động thương mại được ghi 
nhận vào tháng 4 khi các gián đoạn trong chuỗi cung ứng khiến các chuyến hàng 
vào Mỹ chậm lại so với tốc độ kỷ lục được thiết lập vào tháng 3. Các chuyên gia kinh 
tế và lãnh đạo nhiều doanh nghiệp cho biết vấn đề về chuỗi cung ứng, bao gồm 
cả tắc nghẽn tại các cảng, đang kìm hãm thương mại quốc tế. Tình trạng thiếu hụt 
nghiêm trọng chất bán dẫn cũng đã ảnh hưởng đến việc sản xuất ô tô, thiết bị gia 
dụng và các hàng hóa khác qua đó ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu.

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 06 tháng 07 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 05/07:
Open:  22.870 - 23.030
Low:  22.870 - 23.030
High:  22.870 - 23.030
Close:  22.870 - 23.030
USD Index: 92.238

Ngày 06/07:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.175
Sàn - Trần         : 22.480 - 23.870
CNY Fixing : 6.4613

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

15 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 82 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 05/07: 
*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


