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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 13/05:
Open: 23.000 - 23.190
Low: 23.000 - 23.190
High: 23.000 - 23.190
Close: 23.000 - 23.190
USD Index: 104.750
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 16/05:
Xu hướng
: TĂNG
Giá niêm yết : 23.000 - 23.190
TG Trung tâm : 23.160
Sàn - Trần
: 22.465 - 23.855
CNY Fixing : 6.7871
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 3
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.1% vào tối qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Nền kinh tế Trung Quốc đang
phải trả giá cho chính sách zero-Covid của
Chính phủ, với sản lượng công nghiệp và
chi tiêu của người tiêu dùng giảm xuống
mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát
vào năm 2020 và khó có khả năng phục
hồi nhanh chóng.
Sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã giảm 2,9% trong
tháng 4 so với một năm trước, trong khi doanh số bán lẻ giảm 11,1% trong kỳ,
mạnh hơn mức giảm 6,6% theo các dự báo trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên
6,1%, đặc biệt tỷ lệ thất nghiệp của tầng lớp thanh niên đạt mức cao kỷ lục. Chính
phủ Trung Quốc kiên định với chiến lược zero-Covid để hạn chế số ca lây nhiễm,
mặc dù khả năng lây lan mạnh của biến thể omicron khiến các thành phố có nguy
cơ bị đóng cửa và mở cửa trở lại nhiều lần. Thượng Hải đang dần bắt đầu mở cửa
trở lại, nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian để các doanh nghiệp khôi phục hoạt
động bình thường. Theo các chuyên gia dự báo nền kinh tế Trung Quốc có thể suy
thoái trong quý II, khiến mục tiêu tăng trưởng cả năm 2022 đầy tham vọng của
Chính phủ, khoảng 5,5% ngày càng xa tầm tay. Trong khi Chính phủ Trung Quốc
phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc đưa ra các biện pháp kích thích
mới để ổn định nền kinh tế ”thì hiệu quả của bất kỳ chính sách mới nào phụ thuộc
vào cách Bắc Kinh điều chỉnh chính sách không khoan nhượng đối với cuộc khủng
hoảng Omicron".
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vào Chủ nhật đã có động thái giảm bớt tình
trạng khủng hoảng trên thị trường nhà ở bằng cách giảm lãi suất cho vay đối với
những người mua nhà lần đầu tiên. Tuy nhiên, cơ quan này đã không thay đổi lãi
suất cho vay kỳ hạn một năm vào sáng nay, do áp lực lạm phát và lo lắng về sự
tháo chạy của dòng vốn đầu tư. Kích thích tiền tệ đang tỏ ra kém hiệu quả hơn khi
đối mặt với các đợt phong tỏa chống Covid-19. Tăng trưởng tín dụng suy yếu mạnh
trong tháng trước, với các khoản cho vay bằng đồng Nhân dân tệ mới giảm xuống
mức thấp nhất kể từ tháng 12/2017.
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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BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ

XU HƯỚNG CÁC CẶP TIỀN TỆ
USD/JPY:
Đồng AUD điều chỉnh giảm mạnh vào sáng đầu tuần này khi
dữ liệu kinh tế kém lạc quan từ Trung Quốc làm dấy lên lo ngại
về nguy cơ một cuộc suy thoái toàn cầu đang lan rộng, làm suy yếu
các tài sản và hàng hóa rủi ro. Đồng AUD đã giảm khoảng 0,6%
xuống mức $0,6896, cách xa mức cao nhất $0,6960 trước đó
trong ngày và đánh mất phần lớn mức tăng mà cặp tiền tệ này đã
ghi nhận vào thứ Sáu tuần trước. Điều này có khả năng khiến tỷ
giá AUD/USD có thể kiểm định lại mức đáy 2 năm vào tuần trước
là $0,6829 và xa hơn là $0,6777.
Doanh số bán lẻ của Trung Quốc đã giảm -11,1% trong tháng
4 so với một năm trước đó, vượt xa mức dự báo giảm -6,1% và là
bằng chứng cho thấy tác động tiêu cực của các biện pháp phong
tỏa chống dịch nghiêm ngặt. Sản lượng công nghiệp cũng giảm
mạnh 2,9% tính từ đầu năm đến nay, là tín hiệu xấu về nhu cầu
nguyên vật liệu đầu vào (từ Úc). Nguy cơ suy thoái ngày càng sâu
sắc ở Trung Quốc sẽ là nỗi lo đối với Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA)
khi ngân hàng này đang cân nhắc liệu có nên tăng lãi suất cơ bản
0,35% vào tháng 6 sắp tới hay không và với mức độ bao nhiêu thì
phù hợp. Thị trường đang kỳ vọng lãi suất cơ bản tại Úc có thể đạt
mức 2,75% vào cuối năm nay thay vì 3,0%, đánh dấu một trong
những chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ nhất được ghi nhận.
Trong tuần này sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng từ Úc. Biên
bản cuộc họp chính sách tháng 5 của RBA công bố vào thứ Ba có
thể cung cấp chi tiết hơn về những gì mà Hội đồng điều hành
đang dự tính về tốc độ tăng lãi suất. Trong khi đó, vào thứ Tư sẽ là
số liệu tiền lương trong quý đầu tiên, nơi có thể đánh dấu mức cao
nhất trong 7 năm trở lại đây là khoảng 2,5%. Dữ liệu việc làm
tháng 5 vào thứ Năm sẽ xác nhận mức độ chặt chẽ của thị trường
lao động tại Úc với dự báo tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới 4,0%
lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1970.
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.

