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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ số USD Index điều chỉnh giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp sau 
những bình luận có phần trấn an thị trường từ Chủ tịch FED trong buổi điều trần 
trước Quốc hội tối qua. Đồng bạc xanh cũng đã mất đi 1/3 điểm số tăng  so với 
mức cao nhất trong 2 tháng là 92.408 được thiết lập sau khi FED kết thúc cuộc 
họp chính sách tháng 6 của mình. Cả Chủ tịch Powell và Chủ tịch FED tại New 
York John Williams đều cảnh báo rằng sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ cần thêm 
nhiều thời gian trước khi giảm bớt các biện pháp kích thích hiện tại và tăng lãi 
suất trở lại. Ông thừa nhận có rất ít khả năng lạm phát sẽ tăng lên mức cao đáng 
báo động như trong những năm 1970 nhưng sẽ dai dẳng hơn và FED có nhiều 
công cụ để giữ lạm phát ở mức 2%. Ông Powell nhắc lại rằng Ngân hàng trung 
ương Mỹ sẽ thắt chặt chính sách nếu cần thiết để giữ lạm phát trong tầm kiểm 
soát. 

  Các thành viên FED 
tuần trước đã báo hiệu 
rằng họ có thể bắt đầu 
tăng lãi suất sớm hơn so 
với dự kiến   trước đó. Hầu 
hết trong số họ hiện dự 
kiến   sẽ tăng lãi suất cơ 
bản đối với nền kinh tế 
Mỹ ít nhất nửa điểm phần 

trăm vào cuối năm 2023. Trong các dự báo trước đó của FED, được công bố vào 
tháng 3 đầu năm nay, hầu hết được cho là sẽ giữ lãi suất cơ bản ở mức gần 0% 
cho đến hết năm 2023. Các tín hiệu mới nhất từ phát biểu của các thành viên   
FED... tất cả đều hướng đến khả năng sự điều chỉnh sẽ diễn ra vào tháng 9 tại 
cuộc họp chính sách của FED, khi các mục tiêu của họ đã đạt được hoặc đang 
đi đúng hướng.
   Các ngoại tệ khác như EUR, AUD đang phục hồi khá tốt từ mức thấp thiết  

lập vào cuối tuần trước. Thị trường sẽ chờ đợi báo cáo PMI lĩnh vực sản xuất và 
dịch vụ của Mỹ trước khi dữ liệu về giá tiêu dùng cá nhân PCE của Mỹ - công cụ 
quan sát lạm phát quan trọng nhất của FED, sẽ được công bố vào cuối tuần 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 Tư, ngày 23 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 22/06:
Open:  22.870 - 23.030
Low:  22.870 - 23.030
High:  22.870 - 23.030
Close:  22.870 - 23.030
USD Index: 91.709

Ngày 23/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.184
Sàn - Trần         : 22.488 - 23.880
CNY Fixing : 6.4613

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

17 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 67 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 22/06: 
*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


