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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 12/05:
Open: 23.000 - 23.190
Low: 23.000 - 23.190
High: 23.000 - 23.190
Close: 23.000 - 23.190
USD Index: 104.750
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 13/05:
Xu hướng
: TĂNG
Giá niêm yết : 23.000 - 23.190
TG Trung tâm : 23.163
Sàn - Trần
: 22.468 - 23.858
CNY Fixing : 6.7898
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng
12 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 606 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.1% vào tối qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Suy thoái kinh tế tại Trung Quốc đang ngày một trở nên hiện hữu hơn
trong quý II này và những tác động tiêu cực có thể lan rộng trên phạm vi toàn cầu.
Các đợt phong tỏa nghiêm ngặt chống dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất của
các nhà máy tại nhiều thành phố ở Trung Quốc bị hạn chế và tiêu dùng nội địa
sụt giảm. Nhu cầu ở nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc đang
giảm dần khi nhiều nền kinh tế đang phải vật lộn với giá cả leo thang và lãi suất
gia tăng. Trung Quốc không chỉ là một thị trường khổng lồ cho hàng hóa, linh kiện
và nguyên liệu thô đối với phần còn lại của thế giới mà còn là trung tâm sản xuất,
động lực tăng trưởng chính của thương mại toàn cầu. Chile hoặc Australia hiện là
nhà cung cấp dầu mỏ, đồng và quặng sắt cho Trung Quốc trong khi đối với các
cường quốc sản xuất công nghiệp như Đức, Đài Loan và Hàn Quốc, phụ thuộc vào
Trung Quốc như một thị trường khổng lồ cho máy móc, ô tô và chất bán dẫn, cũng
như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn thế giới.
Dữ liệu gần đây cho thấy thị trường việc làm và bán lẻ tại Trung Quốc đã giảm
xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2020. Trung Quốc có thể sẽ sớm công bố dữ
liệu kinh tế tháng 4 yếu nhất kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây 2 năm, gây
áp lực lên Ngân hàng Trung ương buộc phải tăng cường kích thích để hỗ trợ tăng
trưởng. Các nhà kinh tế vẫn còn chia rẽ về việc liệu NHTƯ Trung Quốc có đưa
ra quyết định nới lỏng sớm nhất vào thứ Hai tuần tới bằng cách cắt giảm lãi suất
điều hành đối với kỳ hạn một năm hay không? PBoC đang phải cân nhắc giữa nhu
cầu của nền kinh tế đối với việc kích thích tiền tệ mạnh hơn nữa trước lo ngại
rằng việc nới lỏng quá nhiều vào thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất
sẽ thúc đẩy dòng vốn chảy ra ngoài. Quyết định về lãi suất của PBoC dự kiến sẽ
được đưa ra ngay trước khi Chính phủ Trung Quốc công bố dữ liệu kinh tế tháng 4,
phản ánh mức độ thiệt hại từ các đợt phong tỏa chống dịch Covid-19 ở các trung
tâm kinh tế lớn như Thượng Hải, Cát Lâm... Các số liệu này có khả năng cho thấy
sự sụt giảm mạnh về doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và đầu tư trong tháng.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc, được dự báo sẽ tăng trở lại mức cao nhất trong 2
năm, cũng sẽ được chú ý sau khi các nhà lãnh đạo hàng đầu đưa ra cam kết khẩn
cấp gần đây để ổn định việc làm trong bối cảnh niềm tin kinh doanh sụt giảm.
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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BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ

XU HƯỚNG CÁC CẶP TIỀN TỆ
USD/JPY:
Đồng JPY tăng điểm trở lại so với USD, lên mức cao nhất trong
2 tuần là 127.5 sau khi lợi suất trái phiếu của Mỹ giảm và những
biến động mạnh từ thị trường chứng khoán đến thị trường tiền kỹ
thuật số đã hỗ trợ cho sức mạnh của đồng tiền này.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda
cho biết những đợt biến động mạnh gần đây của đồng JPY là khó
lường, tương đồng với những bình luận của Bộ trưởng Tài chính
nước này, cho thấy dấu hiệu các nhà hoạch định chính sách đang
đánh giá tác động từ sự suy yếu của đồng JPY đối với nền kinh tế.
Thống đốc Kuroda cho biết việc đồng JPY giảm giá sẽ ảnh hưởng
đến các hộ gia đình và các công ty theo những cách khác nhau,
một sự thay đổi so với những bình luận trước đây của mình về việc
đồng JPY yếu nhìn chung là tốt cho nền kinh tế Nhật Bản. Trước
đó Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cũng cho biết
những biến động mạnh của đồng JPY gần đây là kịch bản không
mong muốn và sự ổn định của tỷ giá hối đoái là rất quan trọng.
Đồng JPY giảm xuống mức thấp nhất trong 2 thập kỷ so với đồng
USD đã tạo ra sự lo ngại đối với các nhà hoạch định chính sách
Nhật Bản, vì nó làm tăng chi phí nhập khẩu nhiên liệu và nguyên
liệu thô vốn đã tăng cao.
Trong phiên họp quốc hội hôm thứ Sáu tuần trước, Thống đốc
Kuroda đã nhắc lại quyết tâm của BOJ trong việc giữ chính sách
tiền tệ cực kỳ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế vẫn chưa thoát khỏi
hoàn toàn những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra. Hiện các
mức hỗ trợ của cặp USD/JPY là 128.30-35, 128.00-05, 127.5055, trong khi vùng hỗ trợ quanh mức 129.35-40, 129.65-70.

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.

