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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giảm khoảng 13 đồng khi thị trường trong 
nước mở cửa trở lại vào sáng nay dù trước đó vài giờ, FED đã quyết định tăng lãi 
suất cơ bản thêm 0.5% để kiềm chế lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm. 
Nhìn chung thị trường đã phản ánh gần như đầy đủ động thái này của FED và khi 
quyết định chính thức được công bố là lúc xu hướng điều chỉnh của tỷ giá xuất 
hiện. Trong khi đó, các tín hiệu lạc quan từ cán cân thương mại Việt Nam có thể 
duy trì mức thặng dư khoảng 1 tỷ USD trong tháng 4 qua đó giúp đưa mức lũy kế 
thặng dư sau 4 tháng đầu năm đạt khoảng 2.4 tỷ USD cũng là nhân tố hỗ trợ cho 
tâm lý giao dịch trên thị trường. Dự báo mức 22.950 có thể là vùng giá giao dịch 
chủ đạo của thị trường trong hai ngày còn lại của tuần này do thị trường sẽ cần 
thêm thời gian để đánh giá tác động từ những quyết định mới nhất của FED.
* Thế giới: Rạng sáng nay, FED đã quyết định nâng lãi suất cơ bản đối với nền kinh 
tế Mỹ thêm 0,5% trong khi mở ra khả năng sẽ tiếp tục có thêm các đợt tăng lãi 
suất tương tự trong những tháng sắp tới. Mức tăng này sẽ là mức tăng lớn nhất theo 
tháng được ghi nhận kể từ năm 2000, đánh dấu động thái mạnh tay nhất nhằm 

chống lại lạm phát đang tăng rất nhanh. 
Chủ tịch FED cho biết "lạm phát quá cao 
và chúng tôi hiểu những khó khăn mà 
điều này đang gây ra, chúng tôi đang khẩn 
trương làm giảm nó xuống", trong khi ông 
gạt bỏ suy đoán của thị trường rằng FED 
đang cân nhắc mức tăng thậm chí lớn 
hơn, khoảng 0,75%, trong những tháng tới, 

nói rằng đó “không phải là điều mà FED đang tích cực xem xét”. Goldman Sachs 
Group Inc. đã cập nhật dự báo mới của họ sau bình luận của Chủ tịch Powell để 
bao gồm mức tăng 50 điểm cơ bản trong tháng 7, bên cạnh động thái tương tự mà 
họ đã dự kiến   vào tháng 6 nhưng kỳ vọng FED sẽ chỉ tăng lãi suất thêm 0.25% 
trong cuộc họp tháng 9. Thị trường chứng khoán toàn cầu phản ứng khá tích cực 
sau cuộc họp chính sách tháng 5 của FED với mức tăng khoảng 3% đối với các chỉ 
số chính trong khi chỉ số USD Index đảo chiều giảm gần 1% trong ngày hôm qua.

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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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 04/05:
Open:  22.880 - 23.060
Low:  22.880 - 23.060
High:  22.880 - 23.060
Close:  22.880 - 23.060
USD Index: 103.528

Ngày 05/05:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 22.860 - 23.040
TG Trung tâm : 23.128
Sàn - Trần         : 22.434 - 23.822
CNY Fixing : 6.5672 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 505 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

gần 1% vào tối qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ



GBP/USD:

     Dự báo lạm phát và đánh giá triển vọng kinh tế của Ngân hàng 
Trung ương Anh (BoE) sẽ là chìa khóa cho đồng bảng Anh trong 
cuộc họp chính sách tháng 5 vào chiều tối nay. Nếu những bình 
luận này mang đến sự tự tin cho thị trường, đồng bảng Anh sẽ tiếp 
tục duy trì đà tăng - nếu không, xu hướng giảm sẽ sớm xuất hiện 
trở lại với áp lực còn mạnh hơn. BoE đang ở trong tình thế khó 
khăn, khi lạm phát tăng cao trong khi nền kinh tế đối mặt với 
những áp lực suy giảm trong tăng trưởng. Quyết định tăng lãi suất 
cơ bản 0.25% để đưa mặt bằng lãi suất lên mức 1% nhằm kiềm 
chế lạm phát đang được thị trường đặt nhiều kỳ vọng vào tối nay. 
Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần tăng lãi suất thứ 4 liên tiếp được 
BoE thực hiện kể từ tháng 12/2021, đánh dấu đợt tăng lãi suất 
nhanh nhất trong 25 năm trở lại đây. Tuy nhiên, BoE phải thận 
trọng để tránh gây rủi ro suy thoái, ngay cả khi lạm phát ở mức 
7% - gấp hơn ba lần mức mục tiêu - và vẫn đang trên đà tăng chưa 
có dấu hiệu ngừng lại. Thị trường cũng đánh giá có khoảng gần 
1/3 khả năng BoE sẽ tăng lãi suất mạnh hơn dự báo là 0.5% như 
những gì FED đã thực hiện.

    Trước đó, tỷ giá GBP/USD đã tăng 1,1% vào tối qua sau khi 
đồng USD sụt giảm gần 1%, phản ứng với việc Cục Dự trữ Liên 
bang Mỹ loại trừ khả năng sẽ có các đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ 
bản. Hiện cặp tiền tệ này vẫn đang trong xu hướng giảm và đang 
ở mức thấp nhất trong 21 tháng so với đồng USD do những lo ngại 
về triển vọng kinh tế Anh trong  thời gian tới. Bất kỳ tín hiệu tăng 
điểm nào vượt mức 1.2832 mới giúp xác thực cho sự đảo chiều xu 
hướng giảm hiện tại. 

      BoE có thể gửi tín hiệu cho thị trường sau cuộc họp vào tối nay 
rằng họ đang xem xét thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất trong 
những tháng còn lại của năm 2022 để đưa mặt bằng lãi suất điều 
hành lên mức 2,25% hoặc 2,5% vào tháng 12 năm nay.

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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