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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tăng trở lại trên mức 23.060 trong ngày đầu 
tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4 khi áp lực từ nhu cầu dự trữ tiền đồng đã hạ nhiệt. Trạng thái 
ngoại tệ tích lũy trên toàn hệ thống theo ước tính vẫn đang ở mức -1,5 tỷ USD. Dự 
báo vùng giá quanh mức 23.060 - 23.100 vẫn sẽ là vùng giao dịch chủ đạo của thị 
trường trong nửa đầu tháng 5 này.
* Thế giới: Dữ liệu PMI lĩnh vực sản xuất tháng 4 của Mỹ yếu hơn so với dự báo 
trước đó tiếp tục gia tăng sức ép điều chỉnh lên chỉ số USD Index trong ngày đầu 
tuần với mức giảm hơn 0,3%. Tăng trưởng sản xuất giảm tốc bất ngờ xuất phát từ tình 
trạng thiếu nguyên liệu đầu vào cơ bản và tắc nghẽn chuỗi cung ứng ở nhiều khu vực 
đã khiến chỉ số này giảm 4,7 điểm từ mức 64,7 vào tháng trước đó. Gói cứu trợ đại 
dịch khổng lồ trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của Chính phủ Mỹ và việc mở rộng chương 
trình tiêm chủng COVID-19 cho tất cả người Mỹ trưởng thành đã dẫn đến sự bùng 
nổ nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nhu cầu bị dồn nén đang gặp phải các hạn chế 
về nguồn cung khi đại dịch, hiện đã ở năm thứ hai, đã vẫn đang diễn biến rất phức 
tạp với các biến thể mới xuất hiện tại nhiều khu vực trên thế giới. Điều đó được thể 
hiện rõ ràng nhất trong ngành công nghiệp ô tô, nơi tình trạng thiếu chip bán dẫn 
trên toàn cầu đã buộc phải cắt giảm sản lượng ví dụ như Ford Motor dự kiến giảm 
sản lượng một nửa trong quý II. Nhu cầu về các mặt hàng xe hơi và thiết bị điện tử 
đã tăng cao trong đại dịch do người dân hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông 
công cộng trong khi hàng triệu người làm việc tại nhà và tham gia các lớp học từ xa. 
Chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ đã giúp thúc đẩy tăng trưởng GDP của Mỹ ở mức 6,4% 
trong quý đầu tiên của năm 2021. Hầu hết các chuyên gia đều kỳ vọng tăng trưởng 
GDP sẽ đạt hai con số trong quý tiếp theo, giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt mức 
tăng trưởng ít nhất 7%, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 1984. Trước đó, kinh tế Mỹ 
đã sụt giảm 3,5% vào năm 2020, mức tồi tệ nhất trong 74 năm qua. 
  Tuy nhiên quá trình hồi phục của nền kinh tế Mỹ sẽ gặp thử thách lớn khi sự hồi 

phục của thị trường việc làm vẫn còn khá chậm chạp. Nhiều trường học vẫn chưa 
mở cửa khiến nhiều người phải ở nhà chăm sóc con cái và chưa thể quay trở lại công 
việc của mình. Thị trường sẽ chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 4 để 
đánh giá quá trình hồi phục của một trong những chỉ báo điều hành chính sách quan 
trọng nhất của FED ở thời điểm hiện tại. 

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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Hai, ngày 04 tháng 05 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 29/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.972

Ngày 04/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.174
Sàn - Trần         : 22.479 - 23.869
CNY Fixing : 6.4672

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

16 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 43 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 29/04: 
*OMO:    0/1.000 tỷ VND

          (Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%) 

    Số dư:          0 tỷ VND

*Bill:                0/0 tỷ VND

   Số dư:        0 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU


