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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 15/06:
Open: 22.870 - 23.030
Low: 22.870 - 23.030
High: 22.870 - 23.030
Close: 22.870 - 23.030
USD Index: 90.511

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 6
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 8 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
nhẹ vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Chỉ số USD Index giữ gần mức cao nhất trong một tháng so với các tiền
tệ chính khác trong rổ tiền tệ vào ngày hôm qua khi thị trường cố gắng xác định liệu
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể đưa ra những thay đổi gì về các biện pháp kích

(Tỷ giá niêm yết)

thích kinh tế của mình sau khi lạm phát tăng vọt gần đây hay không? Doanh số bán

Ngày 16/06:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.109
Sàn - Trần
: 22.416 - 23.802
CNY Fixing : 6.4078

lẻ tại Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 5 nhưng doanh số bán hàng trong

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

tháng 4 sau điều chỉnh đã tăng mạnh và cao hơn mức trước đại dịch. Cụ thể, doanh
số bán lẻ đã giảm 1,3% trong tháng 5 do thói quen mua sắm sau đại dịch đã thay
đổi. Người tiêu dùng đã cắt giảm chi tiêu vào tháng trước tập trung vào các mặt hàng
như ô tô, đồ nội thất, điện tử, vật liệu xây dựng... Các hộ gia đình đã chi nhiều hơn
cho các mặt hàng như vậy trong suốt đại dịch Covid-19 nhưng hiện đang dần giảm
bớt do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và giá cả cao hơn cũng đang kìm hãm nhu cầu
dài hạn. Thay vào đó, người Mỹ đang dần chuyển sang chi tiêu nhiều hơn cho các
dịch vụ, vốn chiếm tỷ trọng đóng góp cao trong sản lượng kinh tế nhưng phần lớn bị
loại khỏi báo cáo doanh số bán lẻ. Chi tiêu cho dịch vụ
- nhà hàng và quán bar - đã tăng 1,8% trong tháng trước,
đưa doanh thu dịch vụ ăn uống vượt qua mức trước đại
dịch. Doanh số bán hàng trực tuyến cũng giảm, báo
hiệu sự chuyển hướng sang mua sắm trực tiếp nhiều
hơn. Chi tiêu bán lẻ trong tháng 5 đã tăng khoảng 28%

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 15/06:

*OMO: 0/1.000 tỷ VND
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*Bill:
Số dư:
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0/0 tỷ VND
0 tỷ VND
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so với cùng kỳ năm trước, khi các biện pháp phong tỏa
rộng rãi được áp dụng nhằm mục đích phòng chống
dịch Covid-19. Các nhà kinh tế kỳ vọng chi tiêu của
người tiêu dùng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phục hồi của
tăng trưởng trong năm nay, sau khi đã đóng góp lớn
trong mức tăng trưởng 6.4% vào quý I vừa qua.
Trong khi đó, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát dịch
Covid-19, buộc chính quyền phải đóng cửa nhiều khu vực và doanh nghiệp để ngăn
virus lây lan. Điều này gây ra tình trạng tắc nghẽn ở các cảng biển lớn, thổi giá vận
tải vốn đã cao càng cao hơn. Quảng Đông là trung tâm vận chuyển lớn, xử lý đến
24% lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Cảng Thâm Quyến và Quảng Châu lần
lượt có quy mô lớn thứ 3 và thứ 5 thế giới về khối lượng container trung chuyển.
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.

