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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ số USD Index giảm gần 0.4% trong phiên giao dịch cuối tuần trước 
sau khi dữ liệu từ thị trường việc làm cho thấy sự gia tăng trong tỷ lệ thất nghiệp tại 
Mỹ và thanh khoản giao dịch yếu đi trước kỳ nghỉ lễ 4/7 của nước này. Mặc dù vậy 
đồng bạc xanh vẫn kết thúc tuần với mức tăng gần 0.5%, lấy lại hoàn toàn điểm số 
đã đánh mất trong tuần trước đó. Dữ liệu vào ngày thứ Sáu cho thấy bảng lương phi 
nông nghiệp của Mỹ đã vượt kỳ vọng, tăng 850.000 việc làm vào tháng trước sau khi 
tăng 583.000 vào tháng 5. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 5,9% từ mức 5,8% 
vào tháng 5, trong khi thu nhập bình quân theo giờ, một thước đo lạm phát tiền lương 
quan trọng , chỉ tăng 0,3% trong tháng trước, thấp hơn dự báo trước đó với mức 

tăng 0,4%. Thị trường lao động vẫn 
phải đối mặt với những thách thức 
lớn khi còn 6,8 triệu việc làm đã 
mất đi so với tháng 2/2020 trước 
khi đại dịch Covid-19 bùng phát. 
Tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao hơn mức 
trước đại dịch là 3,5%. Và trong khi 
lực lượng lao động tăng trong tháng 
trước, mức tăng này rất khiêm tốn. 
Mặc dù không hoàn toàn tích cực 

như các dự báo trước đó, sự cải thiện từ thị trường lao động tại Mỹ được nhìn nhận 
là tiếp tục đi đúng hướng giúp củng cố khả năng FED sẽ sớm thông qua kế hoạch 
giảm bớt quy mô chương trình mua trái phiếu hàng tháng của mình. 
  Trong tuần này, bên cạnh các dữ liệu kinh tế quan trọng như PMI lĩnh vực dịch 

vụ tháng 6 tại Mỹ, lạm phát của Trung Quốc và kết quả kinh doanh quý II của nhiều 
doanh nghiệp lớn trên thế giới, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến chi tiết Biên bản 
cuộc họp tháng 6 của FED sẽ được công bố vào ngày thứ Tư. Thị trường sẽ có góc 
nhìn kỹ hơn về quan điểm của các thành viên cơ quan này trong cuộc họp có tính 
bản lề vừa qua với những đánh giá cho khả năng lãi suất sẽ tăng trở lại, triển vọng từ 
thị trường việc làm và lạm phát tại Mỹ. Dự kiến áp lực lên thị trường sẽ còn tiếp tục 
gia tăng trong thời gian tới với cuộc họp chính sách vào cuối tháng 7 của FED và Hội 
nghị thường niên của các NHTƯ tại Jackson Hole, Wyoming vào tháng 8.

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 02/07:
Open:  22.870 - 23.030
Low:  22.870 - 23.030
High:  22.870 - 23.030
Close:  22.870 - 23.030
USD Index: 92.243

Ngày 05/07:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.190
Sàn - Trần         : 22.494 - 23.886
CNY Fixing : 6.4695

(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 17 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.4% vào tối cuối tuần

                        Ngày 02/07: 
*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


