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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 17/06:
Open: 22.870 - 23.030
Low: 22.870 - 23.030
High: 22.870 - 23.030
Close: 22.870 - 23.030
USD Index: 92.321

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng
19 đồng vào sáng nay

USD Index

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 185 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
0.5% vào tối cuối tuần

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Việc FED bất ngờ thông báo khả năng có 2 đợt tăng lãi suất vào năm
2023 thực sự đã gây bất ngờ lớn cho thị trường so với những quan điểm khá ôn hòa
trước đây. Sự thay đổi trong quan điểm càng được nhấn mạnh khi Chủ tịch Fed St.

(Tỷ giá niêm yết)

Louis James Bullard vào ngày thứ Sáu cho biết rằng động thái thắt chặt chính sách

Ngày 21/06:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.167
Sàn - Trần
: 22.472 - 23.862
CNY Fixing : 6.4546

tiền tệ nhanh hơn là một phản ứng "tự nhiên" đối với tăng trưởng và sự gia tăng của

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

lạm phát khi nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19. Ý tưởng liệu lạm phát
mạnh hơn dự kiến có thúc đẩy FED hành động sớm hơn hay không đang là câu hỏi
lớn nhất mà các thị trường tài chính sẽ đi tìm lời giải đáp trong thời gian tới. Giờ
đây, sự không chắc chắn có thể đang diễn ra trước cuộc họp tiếp theo của FED vào
tháng 7 và Hội nghị thường niên của các NHTƯ tại Jackson Hole, Wyoming, vào
cuối tháng 8, nơi các ngân hàng có thể thảo luận và thông báo thêm chi tiết về kế
hoạch cắt giảm chương trình mua trái phiếu hằng tháng. Trong tuần này, thị trường sẽ
chú ý tìm kiếm manh mối về việc liệu sự gia tăng của lạm phát gần đây - với tốc độ
nhanh nhất trong gần 13 năm vào tháng 5 vừa qua liệu chỉ là sự đột biến nhất thời
hay là khởi đầu cho một quá trình dài hạn. Dữ liệu về thu nhập và chi tiêu tiêu dùng
cá nhân của tháng 5 sẽ được công bố vào thứ Sáu, trong đó có chỉ số giá PCE cốt lõi,
được cho là công cụ quan sát lạm phát quan trọng nhất của FED.
* Trong nước: Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy tính từ đầu năm đến
ngày 15/6, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước đạt 288,68 tỷ USD. Trong
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đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 143,36 tỷ USD, tăng 29,67% so với cùng kỳ năm
2020; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 145,32 tỷ USD, tăng 36%. Như vậy trong nửa
đầu tháng 6, cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về nhập siêu khoảng 1,35 tỷ USD
đưa mức lũy kế nhập siêu của cả nước từ đầu năm đến nay lên gần 1,96 tỷ USD. Cán
cân thương mại chuyển dần sang nhập siêu đang có những tác động nhất định lên
tâm lý giao dịch trên thị trường liên ngân hàng khiến tỷ giá tăng lên mức 23.010 23.020 trong ngày đầu tuần này. Hiện trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống vẫn đang duy
trì quanh mức -1.7 tỷ USD theo quan sát của chúng tôi và trong chưa đầy 1 tháng tới
các thành viên sẽ phải thực hiện các giao dịch bán USD kỳ hạn 6 tháng về NHNN.
Áp lực gia tăng đối với tỷ giá trong nước đang dần hiện hữu cộng hưởng với đà tăng
của đồng USD trên phạm vi thế giới sau những động thái mới nhất từ FED có thể
khiến tỷ giá tiếp tục duy trì trên mức 23.000 trong tuần này.
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.

