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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 21/04:
Open: 22.880 - 23.060
Low: 22.880 - 23.060
High: 22.880 - 23.060
Close: 22.880 - 23.060
USD Index: 100.343
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 22/04:
Xu hướng
: TĂNG
Giá niêm yết : 22.880 - 23.060
TG Trung tâm : 23.123
Sàn - Trần
: 22.429 - 23.817
CNY Fixing : 6.4596
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm không
đổi vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 498 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.6% trong ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Bình luận của Chủ tịch FED vào tối qua một lần nữa đã tái khẳng
định lập trường mạnh mẽ của cơ quan này trong cuộc chiến chống lại lạm phát
tại Mỹ. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã báo hiệu rằng ngân
hàng trung ương có khả năng tăng lãi suất thêm 0.5% tại cuộc họp vào tháng
tới và chỉ ra rằng ông có thể ủng hộ hai hoặc nhiều lần tăng lãi suất 0.5% trở
lên trong khi mô tả thị trường lao động đang quá nóng. Việc tăng lãi suất vào
tháng 5, sau quyết định nâng lãi suất 0.25% của FED vào tháng 3, sẽ đánh
dấu lần đầu tiên kể từ năm 2006, Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi suất điều
hành tại các cuộc họp liên tiếp. Mức tăng 0.5% nếu được thực hiện sẽ là động
thái đầu tiên kể từ năm 2000. Hầu hết các đồng nghiệp của ông Powell trong
ban điều hành FED đều cho thấy sự ủng hộ dành cho mức tăng lãi suất 0.5%
tại cuộc họp tháng 5. Thống đốc Lael Brainard, người đang chờ Thượng viện
bỏ phiếu xác nhận để làm Phó Chủ tịch FED, vốn được đánh giá có quan điểm
ôn hòa nhất trong các thành viên, dường như cũng ủng hộ cho sự lựa chọn
tăng lãi suất nhanh chóng để kiềm chế lạm phát. Chủ tịch FED tại New York
John Williams tuần trước cho biết rằng việc tăng lãi suất 0.5% vào tháng 5 là
một “lựa chọn rất hợp lý”. FED đang cố gắng xây dựng lộ trình được gọi là "hạ
cánh mềm", trong đó chấp nhận tăng trưởng chậm hơn đủ để hạ nhiệt lạm phát,
nhưng không quá mạnh mẽ đến mức nền kinh tế rơi vào suy thoái dù đây là
một sự lựa chọn không hề dễ để thực hiện. Các nền kinh tế hàng đầu đang
phải vật lộn với tỷ lệ lạm phát cao nhất kể từ những năm 1980 lại chịu thêm
áp lực hơn nữa khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine làm tăng giá cả hàng hóa
thực phẩm và năng lượng kết hợp với các đợt phong tỏa tại Trung Quốc làm rối
loạn chuỗi cung ứng toàn cầu một lần nữa.
Báo cáo nghiên cứu thị trường toàn cầu của Nomura Holdings Inc sáng nay
đã nâng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ
bản vào cả hai cuộc họp tháng 6 và tháng 7 sắp tới, các động thái này sẽ tiếp
nối sau mức tăng 50 điểm cơ bản dự kiến vào tháng 5, nhằm đưa lãi suất về
mức trung lập (3 - 3.5%) càng nhanh càng tốt để tránh kịch bản vòng xoáy giá
cả và tiền lương gia tăng.
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.

