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 Tâm lý thị trường:  
  * Thế giới: Lạm phát tại châu Á trong năm 2021 được đánh giá là không quá 

nghiêm trọng như ở khu vực châu Âu và Mỹ. Về mặt lý thuyết lạm phát được tạo ra 
bởi áp lực từ chi phí đẩy và/hoặc nhu cầu kéo. Với loại đầu tiên, giá cả tăng do gián 
đoạn sản xuất và chi phí đầu vào tăng. Ở loại thứ hai, nhu cầu tăng cao cho phép các 
công ty chuyển một phần chi phí gia tăng vào giá thành sản phẩm của họ. Lạm phát 
do chi phí đẩy thường là thuần túy ngắn hạn, chẳng hạn như khi đứt gãy chuỗi cung 
ứng khiến giá hàng hóa tăng đột biến thường có xu hướng giảm nhanh chóng để cân 
bằng trở lại. Trong khi lực kéo từ nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến thường khiến cho 
việc tăng giá trở nên lâu dài hơn. 
   Tại châu Âu và Mỹ, các chuyên gia đưa ra một kịch bản đáng lo ngại. Đại dịch 

đã đẩy chi phí trong nhiều ngành công nghiệp lên cao, khi các nhà máy đóng cửa 
và hoạt động tiêu dùng chuyển sang các mặt hàng có nguồn cung kém linh hoạt hơn. 
Giờ đây, khi nền kinh tế mở cửa trở lại, nhu cầu tăng nhanh, được thúc đẩy bởi các 
gói kích thích tài khóa hào phóng, có nguy cơ cộng hưởng khiến giá cả tăng thêm. 
Hiện tại, lạm phát cơ bản tại Mỹ, loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, đã tăng với 
tốc độ nhanh nhất kể từ đầu những năm 1980. Tuy nhiên, câu chuyện này có thể 
không hoàn toàn diễn ra ở châu Á. Trong khi giá thành sản xuất gây ra thách thức ở 
cả phương Tây và phương Đông, thì về khía cạnh tiêu dùng, mọi thứ lại không áp lực 
nhiều tại khu vực châu Á. Ví dụ như tại Trung Quốc, dù chỉ số giá sản xuất của nước 
này đang tăng nhanh gần 7% vào tháng 5 trước sự ngạc nhiên của các nhà quản lý 
thị trường thì chỉ số giá tiêu dùng lại tăng ít hơn 1% so với cùng kỳ năm trước.
   Theo thống kê, người tiêu dùng tại Mỹ đã tiết kiệm thêm 12% trên GDP trong 

năm qua, và số tiền hiện có sẵn để chi tiêu khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Trong khi 
tại Trung Quốc, có nhiều kết quả ước tính về mức tiết kiệm của người dân giai đoạn 
vừa qua nhưng nhìn chung không cao hơn 5% GDP. Trên khắp châu Á, sự cẩn trọng 
trong chi tiêu của gia đình có thể sẽ còn diễn ra trong một thời gian khá dài, ngay 
cả khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Vì vậy có ít khả năng chứng kiến sự gia 
tăng đột biến trong nhu cầu tiêu dùng gây áp lực lên lạm phát sau đại dịch như kịch 
bản có thể xảy ra tại châu Âu và Mỹ trong giai đoạn sắp tới. 

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 Tư, ngày 09 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 08/06:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.135

Ngày 09/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.107
Sàn - Trần         : 22.414 - 23.800
CNY Fixing : 6.3956

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

23 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 47 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 08/06: 
*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


