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 Tâm lý thị trường:  
   * Thế giới:  Chỉ số USD Index tiếp tục giảm thêm 0,2% vào tối qua do lợi 

suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm điểm trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang 
nhấn mạnh rằng các biện pháp kích thích sẽ vẫn được duy trì bất chấp áp 
lực từ lạm phát hiện tại. Một loạt các thành viên của FED vào đêm qua đã 
lặp lại quan điểm của Chủ tịch Jerome Powell rằng lạm phát dù đang tăng vọt 
những sẽ chỉ là tạm thời và chính sách nới lỏng tiền tệ cần tiếp tục được duy 
trì. Bên cạnh đó, việc đồng USD suy yếu trong hai tháng vừa qua một phần 
cũng xuất phát từ mặt bằng lãi suất cực kỳ thấp tại Mỹ đã thúc đẩy dòng tiền 
đầu tư hướng đến các thị trường bên ngoài nhằm tìm kiếm lợi nhuận khi các 
nền kinh tế lớn trên thế giới bắt đầu phục hồi nhanh hơn sau đại dịch.
  Tại Hội nghị thượng đỉnh của EU ở Brussels vào tối qua Chủ tịch Ủy ban 

châu Âu tự tin rằng khu vực này sẽ sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng 
vào cuối tháng 7 tới đây trong khi Mỹ hoàn thành tiêm chủng cho một nửa 
dân số trưởng thành. Vào cuối tháng 5, khoảng 46% dân số trưởng thành ở EU 
sẽ được tiêm ít nhất một liều vaccine và theo kế hoạch dự kiến, châu Âu sẽ 
nhận khoảng 1 tỷ liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 9. Trong khi đó, tổng 
thống Mỹ trước đó đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số nước này (tỷ 
lệ cần thiết để đạt được miễn dịch cộng đồng) trước ngày 4/7. Các chuyên gia 
tin rằng, mục tiêu này hoàn toàn nằm trong khả năng với tốc độ tiêm chủng 
hiện tại của Mỹ.
   Phó Chủ tịch Richard Clarida - nhân vật quyền lực thứ 2 tại FED tối qua 

cho biết các cuộc thảo luận về việc cắt giảm tốc độ mua trái phiếu hàng tháng 
của FED có thể sẽ được đưa ra vào một thời điểm nào đó trong các cuộc họp 
chính sách sắp tới và phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu kinh tế của Mỹ. Cuộc 
họp chính sách tiếp theo của FED dự kiến   diễn ra vào ngày 15 - 16 tháng 6. 
FED tin rằng chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,2% trong tháng trước có thể là do các 
yếu tố tạm thời, và chưa cần đến sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương. Tuy 
nhiên, ông Clarida cho biết FED sẽ có phản ứng cụ thể nếu áp lực từ giá cả 
là rõ ràng và kéo dài.

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 Tư, ngày 26 tháng 05 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 25/05:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 89.672

Ngày 26/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.146
Sàn - Trần         : 22.452 - 23.840
CNY Fixing : 6.4099

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

12 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 184 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 25/05: 
*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


