
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, Q 3

 Tâm lý thị trường:  
  * Trong nước: Tổng cục Hải quan vào ngày hôm qua đã công bố dữ liệu 

về xuất nhập khẩu hàng hóa trong 6 tháng đầu năm với số liệu tăng trưởng vô 
cùng triển vọng. Mặc dù chịu tác động không nhỏ từ đợt bùng phát dịch lần thứ 
4 khá nghiêm trọng trong tháng cuối quý II, song xuất khẩu vẫn tăng trưởng nhẹ 
so với tháng 5 trước đó. Tính đến hết tháng 6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
của Việt Nam đạt gần 318 tỷ USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Như 
vậy, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đang nhập siêu khoảng 993 triệu USD. 
Đối với xuất khẩu, hầu hết các mặt hàng đều tăng trưởng khá tốt so với cùng 
kỳ nửa đầu năm 2020, trong khi nhập khẩu hàng hóa và nguyên phụ liệu lại cho 
thấy mức tăng trưởng vượt trội hơn, với một số ngành hàng chiếm tỷ trọng cao 
như máy vi tính - linh kiện (33,6 tỷ USD, tăng 23,7%); máy móc thiết bị (22,9 tỷ 
USD, tăng 37,4%); sắt thép các loại (5,8 tỷ USD, tăng 43,9%); quặng và khoáng 
sản khác (2,2 tỷ USD USD, tăng 197,6%).... 
  * Thế giới:  Chỉ số USD Index tăng nhẹ 0,1% vào đầu tuần khi thị trường đang 

đổ dồn sự quan tâm đến những số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công 
bố trong tuần này, cũng như cuộc họp của FED vào ngày thứ Năm với nhiều kỳ 
vọng cơ quan này sẽ đưa ra những tín hiệu rõ ràng hơn về lộ trình thu hẹp gói 
kích thích kinh tế trong thời gian tới. Đồng bạc xanh đã tăng gần 2% chỉ trong 
vòng một tháng trở lại đây khi FED dự kiến sẽ sớm tăng lãi suất trở lại vào năm 
2023. Thị trường đang kỳ vọng chỉ số lạm phát của Mỹ sẽ tăng lên mức 4,8% 
vào tháng 6, mức cao nhất kể từ năm 2013, theo một khảo sát mới nhất của 
FED New York, và trong vòng ba năm tới, con số lạm phát sẽ quay trở về mức 
ổn định 3,6%. Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh thị trường đang vô cùng 
lo lắng về triển vọng tăng trưởng của lạm phát khi nền kinh tế Mỹ ghi nhận sự 
phục hồi nhanh chóng từ đại dịch, song đi cùng với nó là áp lực giá cả đã tăng 
vượt dự báo trước đó. Những trở ngại liên quan đến tắc nghẽn nguồn cung và 
logistics sẽ còn ảnh hưởng đến tâm lý chi tiêu tiêu dùng của người dân Mỹ trong 
nửa cuối năm nay.  
   Ngược lại với phiên tăng điểm của USD Index, Đồng Bảng Anh tiếp tục 

giảm 0,24% vào ngày đầu tuần khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xác nhận 
kế hoạch dỡ bỏ hoàn toàn những hạn chế cuối cùng trong việc phòng chống 
Covid-19 kể từ ngày 19/7 tới đây, bất chấp số lượng các ca nhiễm bệnh do biến 
chủng Delta từ Ấn Độ đang tăng nhanh hơn bao giờ hết tại nước này. 

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 13 tháng 7 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 12/7:
Open:  22.920 - 23.080
Low:  22.920 - 23.080
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.940 - 23.100
USD Index: 92.2230

Ngày 13/7:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.940 - 23.100
TG Trung tâm : 23.201
Sàn - Trần         : 22.505 - 23.897
CNY Fixing : 6.4688

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

3 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 71 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 12/7: 
*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
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