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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng mở cửa giao dịch ngày đầu tuần ở mức 22.945 

- 22.955 trong khi trên thị trường tự do vẫn duy trì ở mức 23.045 - 23.075. Hiện trạng 
thái ngoại tệ toàn hệ thống theo quan sát đang ở mức -1.7 tỷ USD và chênh lệch giá 
vàng giữa thị trường trong và ngoài nước tăng lên mức +5.1 triệu đồng/lượng. Dự báo 
sau nhịp điều chỉnh tương ứng với động thái mới nhất đến từ NHNN Việt Nam, tỷ 
giá trên liên ngân hàng có thể đang trong giai đoạn dò tìm vùng cân bằng mới quanh 
mức 22.950 trong 1 đến 2 tuần sắp tới.
* Thế giới: Chỉ số USD Index tăng gần 0.5% trong phiên giao dịch cuối tuần khi thị 
trường đang chờ đợi cuộc họp chính sách quan trọng của FED vào giữa tuần này. 
Dù bối cảnh tăng trưởng kinh tế và sự hồi phục của lạm phát đang diễn ra nhanh 
hơn tại Mỹ nhưng các chuyên gia kinh tế có ít kỳ vọng rằng FED sẽ giảm quy mô 
chương trình mua trái phiếu hàng tháng của mình ít nhất là cho đến tháng 8 hoặc 
tháng 9 sắp tới. Nếu các số liệu tại Mỹ tiếp tục cho thấy tín hiệu cải thiện, thời điểm 
được kỳ vọng sớm nhất mà FED sẽ công bố những thay đổi có thể diễn ra ở Hội nghị 
của các NHTƯ tại Jackson Hole - Wyoming vào ngày 26-28/8, trong khi đa phần 

các dự báo đều tập trung vào giai 
đoạn cuối năm nay. Ít có khả năng 
FED sẽ có động thái tăng lãi suất 
trong năm 2021, một phần là do cơ 
quàn này cần nhiều thời gian hơn 
để quan sát quá trình phục hồi của 
nền kinh tế Mỹ sau đại dịch, đặc 
biệt là đối với thị trường lao động. 

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ của Chủ tịch FED sẽ kết thúc vào tháng 2/2022 sẽ khiến cơ 
quan này tránh đưa ra các quyết định quan trọng khi chưa rõ người kế nhiệm tiếp 
theo cho vị trí quyền lực này là ai. Trong cuộc họp chính sách vào ngày mai, FED 
nhiều khả năng sẽ cập nhật đánh giá triển vọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới với 
ước tính tăng trưởng GDP cả năm 2021 vào khoảng 6.6%, lạm phát tăng lên mức 
2,7%. Tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm xuống chỉ còn 4.7% khi kết thúc quý IV năm nay. 

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 Hai, ngày 14 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 11/06:
Open:  22.870 - 23.030
Low:  22.870 - 23.030
High:  22.870 - 23.030
Close:  22.870 - 23.030
USD Index: 90.510

Ngày 14/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.099
Sàn - Trần         : 22.406 - 23.792
CNY Fixing : 6.3856

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

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 11/06: 
*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


