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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ số USD Index suy giảm khoảng 0.3% vào cuối phiên giao dịch 
đầu tuần, trước thời điểm FED bắt đầu cuộc họp chính sách tháng 7. Đồng bạc 
xanh đã duy trì đà tăng kể từ cuối tháng 5 đến nay với mức tăng gần 3.5% khi 
thị trường ngày càng đánh giá cao khả năng FED sẽ phải nghiêm túc thảo luận 
ý tưởng về kế hoạch thoái lui các chương trình hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trong 
giai đoạn đại dịch vừa qua. Mặc dù vậy nhiều chuyên gia đã dự báo biến thể 
Delta có thể thử thách hệ thống y tế tại Mỹ trong nửa cuối năm nay với số ca 
nhiễm mới đang gia tăng nhanh khiến FED có thể phải kiên nhẫn hơn với các 
chính sách hỗ trợ của mình. 
   Theo ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tổng sản lượng 

kinh tế của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu đã vượt quá mức trước đại dịch 
trong quý I năm nay. Tuy nhiên, theo Ủy ban Châu Âu, quy mô kinh tế Châu 
Âu có thể vẫn nhỏ hơn so với trước khi xảy ra đại dịch, trong khi sự lây lan 
của biến thể Delta của virus corona trên khắp Châu Á có nguy cơ làm chậm 
sự phục hồi của khu vực này trong nửa cuối năm nay. Rõ ràng nền kinh tế Mỹ 
được hưởng lợi từ các gói hỗ trợ khổng lồ từ FED và Chính phủ Mỹ trong khi 
các biện pháp đóng cửa nền kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát năm 
2020 tại Mỹ là không khắc nghiệt như tại châu Âu. Sản lượng kinh tế tổng hợp 
của 27 thành viên Liên minh châu Âu sẽ trở lại mức tiêu chuẩn trong quý cuối 
năm nay. Nhưng các quốc gia sẽ có tốc độ phục hồi khác nhau, tùy thuộc 
vào đặc thù nền kinh tế của mỗi thành viên dựa vào du lịch và các dịch vụ 
liên quan, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, hay là hoạt động sản xuất 
và các ngành công nghiệp nặng khác. Ba Lan có thể đã phục hồi hoàn toàn 
trong quý II và theo sau đó là Đức trong quý III năm nay. Điểm chung của cả 
hai nền kinh tế này là có nhiều khu vực nhà máy lớn được hưởng lợi từ nhu 
cầu hàng hóa tăng vọt trên toàn cầu trong giai đoạn đại dịch, khi các hộ gia 
đình cắt giảm mạnh chi tiêu cho lĩnh vực dịch vụ. Trong khi đó, Tây Ban Nha 
và Ý chỉ phục hồi trong quý III năm 2022 do cả hai quốc gia đều phụ thuộc 
lớn vào hoạt động du lịch và khách sạn.

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 Ba, ngày 27 tháng 07 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 26/07:
Open:  22.930 - 23.090
Low:  22.930 - 23.090
High:  22.930 - 23.090
Close:  22.930 - 23.090
USD Index: 92.629

Ngày 27/07:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.090
TG Trung tâm : 23.217
Sàn - Trần         : 22.520 - 23.914
CNY Fixing : 6.4734

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 29 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 26/07: 
*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


