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 Tâm lý thị trường:  
  * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng và hiện đang 

giao dịch ở mức 23.185 - 23.190 vào cuối giờ sáng nay trong khi trên thị trường 
tự do đang giao dịch ở mức 23.900 - 23.940. Trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống 
theo quan sát vẫn đang ở mức -0.6 tỷ USD và chênh lệch giá vàng giữa thị 
trường trong và ngoài nước khoảng +18 triệu đồng/lượng. Áp lực hiện tại đối với 
tỷ giá liên ngân hàng là khá lớn với triển vọng tăng lãi suất từ FED và khả năng 
đồng CNY sẽ còn suy yếu thêm trong thời gian tới. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ 
mức mục tiêu trong ngắn hạn đối với tỷ giá là 23.200 - 23.220 như các dự báo 
trước đó trong khi đà tăng có thể còn được hỗ trợ thêm từ áp lực đến từ các yếu 
tố bên ngoài và sự điều chỉnh (nếu có) về mặt chính sách.
  * Thế giới: Cả UBS Group AG và JPMorgan Chase & Co. trong báo cáo vừa 

công bố đều đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay 
sau khi nhiều thành phố lớn phái áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt 
để kiểm soát dịch Covid-19, tạo ra những sự đứt gãy cho hoạt động sản xuất 
và tiêu dùng trong nước. UBS đã cắt giảm dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm 
quốc nội hàng năm từ 4,2% xuống 3%, do tác động của chính sách zero-Covid. 
Trong khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có khả năng sẽ phục hồi trong quý 
3 và 4 nhờ Chính phủ nới lỏng các yêu cầu kiểm dịch, nối lại chuỗi cung ứng 
và vận tải, nhưng quá trình bình thường hóa này có thể sẽ không nhanh như 
thời điểm năm 2020 do bản chất lây lan nhanh của biến thể Omicron. Những 
yêu cầu giãn cách kéo dài và sự thiếu rõ ràng về chiến lược thoát khỏi chính 
sách zero-Covid hiện tại sẽ làm giảm niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu 
dùng, đồng thời cản trở việc giải phóng nhu cầu tiêu dùng bị dồn nén. Điều 
này khiến tăng trưởng trong quý 2 dự kiến   sẽ chậm lại -1,4% so với một năm 
trước, đồng thời dự báo GDP trong quý sẽ giảm -8% so với quý trước. JPMorgan 
cũng đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2022 của Trung Quốc xuống 3,7% từ mức 
4,3%, với giả định rằng GDP sẽ giảm sâu trong quý 2 do các yêu cầu chống 
dịch Covid-19. Trung Quốc có thể sẽ "tiếp tục đối mặt với tình thế tiến thoái 
lưỡng nan" trong việc lựa chọn giữa zero-Covid và sự lan truyền của Omicron.

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 24 tháng 05 năm 2022
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 23/05:
Open:  23.080 - 23.270
Low:  23.080 - 23.270
High:  23.080 - 23.270
Close:  23.080 - 23.270
USD Index: 102.092

Ngày 24/05:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.080 - 23.270
TG Trung tâm : 23.103
Sàn - Trần         : 22.410 - 23.796
CNY Fixing : 6.6566 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

14 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 190 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.8% vào tối qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ



EUR/USD:

     Đồng EUR giảm 0,21% xuống mức $1,0672 trong phiên sáng 
nay, sau khi cặp tiền tệ này đã ghi nhận mức tăng 1,17% trong 
ngày đầu tuần, khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu 
Christine Lagarde cho biết các nhà hoạch định chính sách có khả 
năng nâng lãi suất điều hành khu vực đồng tiền chung ra khỏi mức 
âm vào cuối tháng 9 nếu thấy lạm phát duy trì trên mức mục tiêu 
2%. Lãi suất tiền gửi của ECB hiện là -0,5%, có nghĩa là các ngân 
hàng phải chịu khoảng phí tiền gửi tại ngân hàng trung ương. 
Nhưng với việc lạm phát tăng mạnh trong những tháng gần đây 
khi giá nhiên liệu tăng, chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy và 
cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Lạm phát đã tăng mạnh ở khu 
vực đồng tiền chung lên mức cao nhất mọi thời đại là 7,4% trong 
tháng 4, thậm chí lạm phát cơ bản (không tính mặt hàng lương 
thực và năng lượng) còn vượt xa mục tiêu 2% của ECB. Xu hướng 
hiện tại của cặp EUR/USD được khuyến nghị trung lập trong khi 
chờ đợi Biên bản cuộc họp tháng 5 của FED công bố vào sáng thứ 
5 tuần này với các mức hỗ trợ - kháng cự trong ngày là 1.0540 - 
1.0697.

NZD/USD: 

   Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) dự kiến   sẽ đưa tăng lãi 
suất cơ bản thêm 50 điểm lên mức 2,0% tại cuộc họp chính sách 
vào ngày mai. Mức tăng 50 điểm cơ bản được các chuyên gia kinh 
tế định giá gần như chắc chắn sẽ được thực hiện vào thứ Tư và 
50% khả năng có một lần tăng tương tự khác vào tháng Bảy sắp 
tới. Nếu RBNZ phát tín hiệu về khả năng sẽ có thêm một đợt tăng 
lãi suất thêm 0.5% vào tháng 7, NZD/USD có thể sẽ tăng và ít 
nhất sẽ thử thách trở lại mức mục tiêu 0,6530. Nếu RBNZ ôn hòa 
hơn dự kiến, NZD/USD có thể sẽ quay trở lại mức hỗ trợ tại đường 
trung bình động 21 ngày quanh mức 0,6400 và xa hơn là 0,6350.

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 CÁC CẶP TIỀN TỆ
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                            BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ 


