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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Nhịp điều chỉnh của tỷ giá trên liên ngân hàng đang được hỗ trợ bởi 
một số nguồn ngoại tệ với khối lượng lớn có kế hoạch về thị trường vào cuối tuần 
trước và đầu tuần này. Vùng giá giao dịch đầu ngày hôm nay ở mức 23.040 - 23.050 
trong khi trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 23.240 - 23.280 và chênh lệch 
giá vàng giữa thị trường trong và ngoài nước giảm chỉ còn khoảng 4,1 triệu đồng/
lượng. Với đà suy yếu hiện tại của đồng USD trên phạm vi toàn cầu và nguồn cung 
ngoại tệ dồi dào, dự báo tỷ giá liên ngân hàng có thể thử thách trở lại mức hỗ trợ 
23.000 trong ngắn hạn. 
   Trong khi đó, theo báo cáo về kiều hối phát hành tháng 5/2021 của Ngân hàng 

Thế giới (WB) và Knomad, người Việt ở nước ngoài gửi về nước 17,2 tỉ đô la trong 
năm 2020, tăng gần 3% so với năm 2019. Tuy 
nhiên, nếu tính theo GDP thì tỷ trọng kiều hối 
đã giảm từ mức 6,5% xuống còn 5%. Việt Nam 
tiếp tục trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn 
nhất về giá trị tuyệt đối và xếp thứ ba trong khu 
vực Đông Á - Thái Bình Dương, sau Trung Quốc,  
Philippines. WB đánh giá lượng kiều hối chuyển 
về các nước đã phục hồi đáng kể, đặc biệt kiều 
hối của các nước có thu nhập thấp và trung bình 
đạt 540 tỉ đô la trong năm 2020, chỉ giảm 1,6% 

so với năm trước đó. WB dự báo dòng kiều hối đến các nước có thu nhập thấp và 
trung bình dự kiến sẽ tăng 2,6% mỗi năm, ước đạt mức 553 tỉ USD trong năm nay.
  * Thế giới:  Chỉ số USD Index tiếp nối đà giảm trong phiên giao dịch đầu tuần và 

tiệm cận trở lại mức 90 điểm khi thị trường kỳ vọng FED sẽ tiếp tục duy trì chính 
sách lãi suất ở mức cực kỳ thấp hiện tại trong một thời gian dài để hỗ trợ nền kinh tế 
trong khi sẵn sàng chấp nhận rủi ro lạm phát giá tăng trên mức mục tiêu 2%. Tuần 
này, một loạt các nhà hoạch định chính sách của FED dự kiến   sẽ phát biểu và Ngân 
hàng Trung ương Mỹ cũng sẽ công bố Biên bản cuộc họp gần đây nhất vào ngày mai. 
Điều này sẽ cung cấp cho thị trường nhiều định hướng điều hành chính sách tiền tệ 
trong năm nay từ cơ quan quyền lực 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 18 tháng 05 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 17/05:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.194

Ngày 18/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.170
Sàn - Trần         : 22.475 - 23.865
CNY Fixing : 6.4357

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 50 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 17/05: 
*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


