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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 06/07:
Open: 22.870 - 23.030
Low: 22.870 - 23.030
High: 22.870 - 23.030
Close: 22.870 - 23.030
USD Index: 92.547

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

+ Tỷ giá trung tâm tăng 6
đồng vào sáng nay

USD Index

PBoC

SBV

+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 149 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
0.3% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ổn định quanh mức 23.008 - 23.016
vào đầu giờ sáng nay trong khi thị trường tự do giao dịch ở mức 23.360 - 23.380.
Trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống hiện đang ở mức -2 tỷ USD. Chênh lệch giá vàng

(Tỷ giá niêm yết)

giữa thị trường trong và ngoài nước duy trì ở mức khá cao +7.2 triệu đồng/lượng.

Ngày 07/07:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.181
Sàn - Trần
: 22.486 - 23.876
CNY Fixing : 6.4762

* Thế giới: Chỉ số USD Index tăng trở lại trong ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

lễ khi thị trường chuẩn bị tâm lý đón nhận những quan điểm ủng hộ nhiều hơn cho
quá trình thắt chặt chính sách lãi suất từ các thành viên FED từ Biên bản cuộc họp
tháng 6 của cơ quan này sẽ được công bố vào tối nay. Đà tăng của đồng bạc xanh
diễn ra ngay cả khi lợi suất trái phiếu của Chính phủ Mỹ hạ nhiệt trở lại vào tối qua
sau khi dữ liệu cho thấy sự phục hồi của lĩnh vực dịch vụ tại nước này vẫn còn chưa
chắc chắn. Dữ liệu từ Viện Quản lý Cung ứng cho thấy hoạt động của ngành dịch
vụ tại Mỹ đã suy yếu trở lại trong tháng 6, có thể xuất phát từ tình trạng thiếu hụt lao
động và tâm lý lo ngại dịch bệnh của người dân chưa hoàn toàn được loại bỏ. Chỉ số
đo lường hoạt động khu vực dịch vụ của ISM đã giảm xuống mức 49,3 trong tháng 6
từ mức 55,3 vào tháng trước đó.
Bên cạnh đó, đà tăng của đồng bạc xanh một phần còn được hỗ trợ bởi sự suy
yếu của đồng EUR sau dữ liệu kinh tế đáng thất vọng vào chiều qua. Theo báo cáo
của Viện nghiên cứu kinh tế ZEW, tâm lý nhà đầu tư tại Đức, nền kinh tế lớn nhất
khu vực đồng tiền chung, vẫn ở mức cao nhưng đã giảm mạnh vào tháng 7, trong
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khi dữ liệu cho thấy số đơn đặt hàng đối với hàng hóa do Đức sản xuất giảm mạnh
nhất trong tháng 5 kể từ lần phong tỏa đầu tiên vào năm 2020.
Thị trường chứng khoán toàn cầu hầu hết đều giảm điểm trong ngày giao dịch
hôm qua do tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng trước động thái kiểm soát chặt chẽ hoạt
động niêm yết tại nước ngoài của Chính phủ Trung Quốc đối với các tập đoàn lớn
của nước này sau trường hợp của công ty điều hành ứng dụng gọi xe lớn nhất tại
Trung Quốc là Didi Global Inc. Alibaba Group, Baidu Inc và JD.com có thể là các
đối tượng tiếp theo khi đều đang niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ với lý do
liên quan đến yêu cầu an ninh và bảo mật thông tin quốc gia. Điều này càng củng
cố thêm vai trò tài sản an toàn của đồng USD trong giai đoạn hiện nay bên cạnh tác
động của yếu tố dịch bệnh Covid-19 với biến thể Delta cực kỳ nguy hiểm đang lây
lan khá nhanh trên phạm vi 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.

