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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Đồng bạc xanh suy yếu trở lại so với các tiền tệ chính khác mặc dù dữ 
liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ công bố tối qua cho thấy giá cả tiêu dùng tiếp tục tăng 
nhanh phản ánh nhu cầu tăng vọt cũng như sự thiếu hụt nguồn lao động và nguyên 
vật liệu. Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ sau đại dịch đang thúc đẩy lạm phát tăng 
mạnh nhất trong gần 13 năm, với giá tiêu dùng trong tháng 5 tăng 5% so với năm 
trước. Chỉ số lạm phát cơ bản, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng 
lượng thường xuyên biến động, đã tăng 3,8% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước 
- mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/1992. Giá ô tô và xe tải đã qua sử dụng tăng 7,3% so 

với tháng trước, đóng góp đến một phần ba mức tăng 
trong chỉ số chung. Các chỉ số về đồ nội thất, giá vé 
máy bay và quần áo cũng tăng mạnh trong tháng 5. So 
với hai năm trước, thời điểm dịch bệnh chưa xuất hiện, 
chỉ số giá tổng thể cho thấy mức tăng 2,5% trong tháng 
5, đặc biệt tập trung ở các khu vực của nền kinh tế bị 
ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch - chẳng hạn như 
giá ô tô đã qua sử dụng, dịch vụ hàng không và khách 
sạn. Giá cả tăng phản ánh nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ, 

động lực chính thúc đẩy kinh tế phục hồi. Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ đã tăng 
6,4% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm trước. Với các dữ liệu kinh tế tích cực 
gần đây, các chuyên gia đã đưa ra dự báo rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới này có 
thể tăng trưởng với tốc độ 8,1% trong quý II, tạo nền tảng tăng trưởng tích cực cho 
cả năm 2021 có thể đạt mức tốt nhất kể từ đầu những năm 1980.
   Trong khi đó, trong cuộc họp chính sách tháng 6 của mình, NHTƯ châu Âu ECB 

đã nâng kỳ vọng tăng trưởng và lạm phát của nền kinh tế khu vực trong năm nay 
nhưng tiếp tục đưa ra cam kết duy trì các chương trình hỗ trợ mạnh tay do lo ngại 
rằng việc rút lại sớm các biện pháp này sẽ đẩy nhanh sự gia tăng đáng lo ngại về chi 
phí đi vay và cản trở sự phục hồi. Báo cáo mới nhất cho thấy mức tăng trưởng GDP 
năm 2021 của khu vực châu Âu có thể vào khoảng 4,6%, cao hơn mức 4% được đưa 
ra vào tháng 3, trong khi dự báo năm tới được nâng lên 4,7% từ mức 4,1%.

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 Sáu, ngày 11 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 10/06:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.064

Ngày 11/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.101
Sàn - Trần         : 22.408 - 23.794
CNY Fixing : 6.3856

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 116 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 10/06: 
*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


