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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vào tối qua đã gây 
bất ngờ lớn cho toàn thị trường khi bà cho rằng lãi suất có thể cần tăng để giữ cho 
nền kinh tế Mỹ không quá nóng. Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng khá tiêu cực 
khi giảm khá mạnh trong phiên giao dịch hôm qua cùng với đó chỉ số USD Index đã 
tăng hơn 0.3%. Tuy nhiên, trong một động thái nhằm trấn an thị trường, bà Yellen 
đã xác nhận lại rằng bà vẫn chưa thấy những dấu hiệu quá nóng của lạm phát trong 
khi các gói hỗ trợ tài khóa (khoảng 5000 tỷ USD) là tương đối nhỏ so với quy mô của 
nền kinh tế Mỹ hiện tại. Bà Yellen cho biết lạm phát vẫn chưa phải là vấn đề đối với 
nền kinh tế Mỹ trong 6 tháng tới. Bất kỳ sự tăng giá nào sẽ chỉ là do tắc nghẽn chuỗi 
cung ứng, giá năng lượng cao hơn và nhu cầu ngắn hạn đối với người lao động, khi 
hoạt động kinh tế trở lại bình thường. Mặc dù vậy, thị trường cũng có sự thận trọng 
nhất định khi các thành viên của Chính phủ Mỹ thường hiếm khi bình luận về các 
chính sách tiền tệ, vốn thuộc chức năng quản lý điều hành của FED. 
  Nền kinh tế Mỹ đã sẵn sàng phục hồi nhanh chóng trong năm nay, khi những 

người Mỹ được tiêm chủng vaccine đã tăng cường chi tiêu hàng trăm tỷ USD từ 
nguồn tiền cứu trợ trước đó của Chính phủ. Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ đã tăng 
ở mức 6,4% trong quý đầu tiên năm 2020, đưa quy mô kinh tế nước này cao hơn 
khoảng 1% so với mức đỉnh trước đại dịch. Mặc dù triển vọng kinh tế được cải thiện, 
hầu hết các quan chức của FED dự kiến   sẽ duy trì lãi suất thấp hiện tại cho đến năm 
2023, theo kết quả cuộc họp tháng 4 vừa qua. Chỉ 7 trong số 18 nhà hoạch định 
chính sách dự đoán việc nâng lãi suất sẽ diễn ra vào năm 2022 hoặc 2023.
 Trong khi dữ liệu kinh tế đáng chú ý nhất trong tuần này là báo cáo việc làm phi 

nông nghiệp tháng 4 của Mỹ sẽ được công bố vào tối thứ Sáu và PMI lĩnh vực dịch 
vụ vào tối nay, thì tối qua Bộ Thương mại Mỹ cho biết nhu cầu của người tiêu dùng 
bùng nổ bao gồm từ đồ chơi, đồ nội thất, điện thoại di động, ô tô và chất bán dẫn... 
khiến cho nhập khẩu của Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3 vừa qua. Thâm hụt 
thương mại của Mỹ đã tăng lên 74,4 tỷ USD do nhập khẩu tăng 6,3% và xuất khẩu 
tăng 6,6%. Các nhà kinh tế kỳ vọng thâm hụt thương mại sẽ vẫn ở mức cao trong 
những tháng tới khi nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh mẽ so với hầu hết các khu vực 
khác trên thế giới.

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 05 tháng 05 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 04/05:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 91.286

Ngày 05/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.176
Sàn - Trần         : 22.481 - 23.871
CNY Fixing : 6.4672

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 43 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 04/05: 
*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


