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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng dự kiến tiếp tục duy trì ổn định trong ngày giao 
dịch cuối tuần, quanh mức 23.050 - 23.060. Đà suy yếu của đồng bạc xanh trên thị 
trường thế giới không tạo ra nhiều tác động lớn đến xu hướng tỷ giá trong nước. Mặc 
dù vậy, thị trường cần chú ý nhiều hơn đến phía cầu ngoại tệ trong thời gian tới với 
các giao dịch bán USD kỳ hạn về NHNN sẽ bắt đầu có hiệu lực thực hiện vào đầu 
tháng 6. Đặc biệt với quy mô chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 trong nước 
khoảng hơn 100 triệu liều, sẽ cần lượng ngoại tệ khá lớn để nhập khẩu cũng là nhân 
tố đáng chú ý trong 2 quý cuối năm sắp tới.
  Nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy, tăng trưởng kinh tế Ấn Độ chậm lại có thể 

làm giảm nhu cầu nhập khẩu, trong đó có hàng hóa của Việt Nam. Hiện nay, Ấn 
Độ là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương 
mại hai chiều khoảng 9,7 tỷ USD năm 2020 (trong đó, Việt Nam xuất khẩu 5,24 tỷ 
USD và nhập khẩu 4,44 tỷ USD từ Ấn Độ, giảm 13,5% so với cùng kỳ, trong khi năm 
2019 tăng 4,8% so với năm trước). Hai mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ bị ảnh hưởng 
khá lớn là dược phẩm (chiếm 7,8% kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam), 
sắt thép các loại (13,7%); còn các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam chiếm tỉ trọng 
không lớn.

  * Thế giới:  Chỉ số USD Index ghi nhận phiên giảm 
điểm hơn 0.5% vào tối qua, đánh mất hoàn toàn điểm 
số tăng thêm vào ngày trước đó khi do trường nhìn 
nhận lại khả năng FED sớm đảo chỉnh chính sách tiền 
tệ hiện tại vẫn còn khá thấp. Số đơn xin trợ cấp thất 
nghiệp trong tuần vừa qua tại Mỹ tiếp tục giảm xuống 
còn 444.000 đơn, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt 
đầu bùng phát vào đầu năm ngoái tại nước này. Mặc 
dù tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng giảm, mức tăng 
266.000 việc làm trong tháng 4 vừa qua vẫn thấp hơn 
nhiều so với dự báo ở mức một triệu việc làm của các 
chuyên gia, làm dấy lên lo ngại về sự phục hồi khó 

khăn của thị trường lao động. Đảng Cộng hòa lo ngại rằng các khoản hỗ trợ tiền 
lương kéo dài đang giảm động lực để người lao động quay trở lại công việc.

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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 20/05:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 89.752

Ngày 21/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.160
Sàn - Trần         : 22.465 - 23.855
CNY Fixing : 6.4300

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 164 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối qua

                        Ngày 20/05: 
*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


