
NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

 Tâm lý thị trường:  
  * Thế giới: Chỉ số USD Index giảm gần 0.4% trong ngày giao dịch cuối tuần 

vừa qua khi số liệu từ thị trường việc làm vẫn yếu hơn các dự báo trước đó 
làm gia tăng trở lại các kỳ vọng vào việc NHTƯ Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các 
chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại trong cuộc họp vào giữa tuần sau. Báo cáo 
việc làm tháng 5 cho thấy biên chế phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 559.000 
việc làm mới trong tháng trước, thấp hơn kỳ vọng của thị trường gần 90.000 
việc làm. Các quan chức FED tuần trước tiếp tục khẳng định sự phục hồi còn 
một chặng đường dài và họ sẽ không vội phản ứng với các dữ liệu ngắn hạn. 
Các quan chức FED có khả năng sẽ thảo luận về chương trình mua trái phiếu 
hàng tháng của mình tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 15-16 tháng 
6, theo các bình luận công khai gần đây. Tuy nhiên, nhiều thành viên vẫn 
chưa cho biết liệu đã sẵn sàng để bắt đầu các kế hoạch chính thức hay chưa, 
bao gồm các nội dung chi tiết về cách thức và thời điểm tiến hành quy trình 
cắt giảm này. Nhiều quan chức cho biết họ muốn xem thêm dữ liệu về lạm 
phát và thị trường lao động trước khi đưa ra các thay đổi về chính sách một 

cách cụ thể. Quá trình này có thể kéo dài 
vài tháng giống như trước đây khi FED 
chuẩn bị kết thúc chương trình mua trái 
phiếu lần cuối vào năm 2013. 
  Dữ liệu lạm phát của Mỹ vào thứ Năm 

tuần này sẽ là trọng tâm chính dành cho 
thị trường để có góc nhìn sâu sắc hơn về 

áp lực gia tăng của giá cả trong ngắn hạn đang ở mức độ nào. Nếu dữ liệu 
cho thấy áp lực lạm phát đang ngày một rõ ràng hơn thì đây sẽ là một tín hiệu 
mở đường cho đà tăng của đồng bạc xanh ít nhất là cho đến trước khi FED 
bắt đầu cuộc họp vào giữa tuần tới. Tuy nhiên, có ít khả năng cơ quan này sẽ 
có động thái tăng lãi suất trở lại trong năm nay do quá trình hồi phục của thị 
trường lao động tại Mỹ vẫn còn chậm chạp và cần nhiều thời gian hơn để nền 
kinh tế lớn nhất thế giới bắt đầu mở cửa trở lại.

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 07 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 04/06:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.134

Ngày 07/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.140
Sàn - Trần         : 22.446 - 23.834
CNY Fixing : 6.3963

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 109 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.4% vào tối cuối tuần

                        Ngày 04/06: 
*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


