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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng điều chỉnh giảm khá mạnh trong buổi chiều 
hôm qua về mức 22.965 - 22.985 sau động thái hạ tỷ giá mua USD kỳ hạn 6 tháng 
của NHNN từ mức 23.125 xuống 22.975 tương ứng với mức giảm gần 150 đồng. 
Điều này được dự báo có thể khiến thị trường tạo nên mặt bằng giá mới quanh mức 
22.920 - 22.950 trong ngắn hạn và đà giảm có thể chưa dừng lại ở mức này. Trong 
bối cảnh nguồn cung USD về thị trường được dự báo tiếp tục dồi dào trong thời gian 
tới, việc điều chỉnh tỷ giá mua kỳ hạn có thể xem là hợp lý nhằm tiết giảm chi phí 
mua USD của nhà điều hành. Trong khi đó với các giao dịch bán USD kỳ hạn về 
NHNN thời điểm đầu năm nay tại mức giá 23.125, theo ước tính sẽ có khoảng 6,3 
tỷ USD sẽ đến hạn thực hiện từ nay đến cuối tháng 7 đồng nghĩa với việc một lượng 
lớn thanh khoản tiền đồng sẽ được bơm ra đối ứng trên kênh liên ngân hàng trong 
thời gian kể trên. 
  * Thế giới: Sự phục hồi trong chi tiêu tiêu dùng tại Trung Quốc đang yếu hơn kỳ 

vọng của các nhà điều hành xuất phát từ hai nguyên nhân chính: sự phân bổ không 
đồng đều giữa các khoản chi tiêu và những lo lắng về dịch bệnh kéo dài đã thúc đẩy 
thói quen tiết kiệm và giảm chi tiêu cho dịch vụ - qua đó làm giảm tốc độ phục hồi 
hình chữ V đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Mặc dù các hộ gia đình có mức 

tiết kiệm cao xét về tổng thể nhưng nhiều 
khoản tiết kiệm đó được chuyển vào bất 
động sản hoặc hàng hóa cao cấp như xe 
hơi sang trọng... Doanh số bán lẻ của Trung 
Quốc đã tăng 17,7% trong tháng 4, chậm 
hơn nhiều so với mức dự kiến   tăng 25%. 
Tăng trưởng giảm xuống 4,3% trong tháng 

4 trên cơ sở trung bình 2 năm từ mức 6,3% trong tháng 3, với việc tiêu thụ hàng hóa 
và dịch vụ ăn uống đều yếu đi, làm giảm kỳ vọng rằng nhu cầu tiêu dùng có thể thay 
thế đầu tư như một động lực tăng trưởng tiếp theo. Trung Quốc hiện đang đẩy nhanh 
tiến độ tiêm chủng vaccine Covid19 với 20 triệu liều mỗi ngày - tốc độ nhanh hàng 
đầu thế giới với hơn 40% dân số đã tiêm ít nhất một mũi.

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 08 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 07/06:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 89.976

Ngày 08/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.130
Sàn - Trần         : 22.436 - 23.824
CNY Fixing : 6.3909

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 54 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 07/06: 
*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


