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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 05/05:
Open: 22.860 - 23.040
Low: 22.860 - 23.040
High: 22.860 - 23.040
Close: 22.860 - 23.040
USD Index: 103.553

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 2
đồng vào sáng nay

USD Index

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 660 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
gần 1% vào tối qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Thị trường tài chính
toàn cầu ghi nhận phiên giao dịch
đầy biến động vào tối qua chỉ một

(Tỷ giá niêm yết)

ngày sau khi FED kết thúc cuộc

Ngày 06/05:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.050
TG Trung tâm : 23.130
Sàn - Trần
: 22.436 - 23.824
CNY Fixing : 6.6332

họp chính sách tháng 5. Theo
đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ
đều giảm hơn 3%, đặc biệt chỉ số
Nasdaq giảm gần 5%, khi tâm lý
thận trọng quay trở lại với khả năng
(hơn 80%) FED có thể tăng lãi suất 0.75% vào tháng 6 sắp tới. Chỉ số USD Index
đã tăng khoảng 1% vào tối qua và lấy lại tất cả những gì đã đánh mất trong phiên

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

giao dịch trước đó. Với những biến động lớn trên thị trường gần đây, đồng USD
đang nổi bật lên với vai trò là nơi trú ẩn an toàn duy nhất. Vị thế tài sản an toàn
của đồng JPY trong thời kỳ thị trường hỗn loạn đã bị suy yếu do chi phí năng lượng
tăng cao cùng với sự khác biệt quá lớn trong chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Nhật
Bản. Nếu báo cáo việc làm tháng 4 của Mỹ công bố vào tối nay đáp ứng hoặc cao
hơn kỳ vọng, kết quả này có thể thúc đẩy FED thắt chặt chính sách mạnh tay hơn
và tạo động lực để đồng USD có thể vượt qua mức 104 điểm.
Trong khi đó, hoạt động của lĩnh vực dịch vụ tại Trung Quốc trong tháng 4 đã
giảm xuống mức thấp nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch, khi các đợt phong
tỏa nhằm khống chế Covid-19 khiến các nhà hàng và cửa hàng đóng cửa, giữ hàng
triệu người ở nhà. Điều này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy nền kinh tế Trung
Quốc đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và nếu các biện pháp chống dịch
nghiêm ngặt không sớm được gỡ bỏ dần, nền kinh tế ớn thứ hai thế giới này có
thể suy giảm trong quý II, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xảy ra vào đầu năm 2020.
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Một cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc
công bố hôm qua cho thấy 23% doanh nghiệp được khảo sát đang cân nhắc
chuyển đầu tư hiện tại hoặc có kế hoạch rút khỏi Trung Quốc để hạn chế tác động
của các chính sách chống Covid-19 - tỷ lệ phần trăm cao nhất được ghi nhận kể
từ năm 2012.
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.

Bản tin
thị trường
Thứ Sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2022

BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ

XU HƯỚNG CÁC CẶP TIỀN TỆ
EUR/USD:
Thị trường đang định giá 82% khả năng FED có thể thực hiện
một đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 6,
theo các công cụ theo dõi thị trường, ngay cả sau khi FED đã tăng
lãi suất lên 50 điểm cơ bản trong tuần này và Chủ tịch Powell đã
loại trừ khả năng tăng 75 điểm đối với lãi suất cơ bản trong cuộc
họp báo ngay sau đó. Căp tiền tệ EUR/USD giao dịch quanh biên
độ 1.0530 - 1.0550 trong phiên giao dịch châu Á sáng nay nhưng
áp lực điều chỉnh có thể xuất hiện nhiều hơn trong thời điểm còn
lại của ngày hôm nay khi báo cáo quan trọng nhất tuần là dữ liệu
việc làm phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào tối nay.
Mục tiêu của cặp EUR/USD có thể thử thách trở lại ngưỡng hỗ trợ
1.0490 và xa hơn là 1.0469.
AUD/USD:
Việc đồng USD phục hồi trở lại và đợt điều chỉnh giảm mạnh
tối qua của thị trường chứng khoán toàn cầu khiến tỷ giá AUD/
USD đã giảm về dưới mức 0.71 vào sáng nay. Vùng hỗ trợ và
kháng cự gần nhất của cặp tiền tệ này đang là 0.7030 - 0.7265.
Nền kinh tế của Úc tăng trưởng mạnh nhờ các chương trình
kích thích tài chính và tiền tệ trong thời kỳ đại dịch và giống như
hầu hết các nước phát triển khác trên thế giới, các nhà hoạch định
chính sách đang phải vật lộn với sự bùng nổ của lạm phát. Ngân
hàng Trung ương Úc đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, cao
hơn so với các dự báo trước đó vào ngày thứ Ba vừa qua, ngay trước
đợt tăng lãi suất 0.5% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Các nhà kinh
tế kỳ vọng RBA sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, với Goldman
Sachs Group Inc. dự báo mặt bằng lãi suất sẽ đạt mức 2,6% vào
cuối năm nay. RBA dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 4,2% trong
năm 2022 trước khi giảm xuống mức 2% vào cuối năm 2023 do
việc cắt giảm kích thích ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng.
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.

