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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, nửa đầu tháng 5 
cán cân thương mại cả nước thâm hụt gần 2 tỷ USD đưa mức lũy kế từ đầu 
năm đến thời điểm này chuyển sang thâm hụt khoảng 350 triệu USD. Kim 
ngạch xuất khẩu cả nước đạt 11,9 tỷ USD, giảm gần 2 tỷ USD so với nửa cuối 
tháng 4 trước đó. Bốn nhóm hàng chủ lực có kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 
tỷ USD là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; 
máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may. Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 
trở lại phức tạp ở nhiều địa phương, nhất là một số tỉnh, thành trọng điểm ở 
khu vực miền Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội… là những địa phương 
có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu từ 10 tỷ USD trở lên.
  * Thế giới:  Biên bản cuộc họp tháng 4 của FED vừa được công bố vào rạng 

sáng nay đã thay đổi khá nhiều góc nhìn của thị trường về định hướng điều 
hành chính sách tiền tệ sắp tới của FED. Trước đó, sau cuộc họp, Chủ tịch 
FED cho biết cơ quan này chưa xem xét đến khả năng đảo chiều các chính 
sách của mình trong năm nay. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp lại cho thấy các 
thành viên của cơ quan này đã có ý định bắt đầu thảo luận kế hoạch cắt giảm 
chương trình mua trái phiếu hằng tháng sau những bằng chứng rõ ràng về sự 
phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và đà tăng của lạm phát. Nhiều thành 
viên đã lặp lại quan điểm của Chủ tịch Jerome Powell rằng FED nên đưa ra 
nhiều cảnh báo cho thị trường trước khi bắt đầu giảm lượng mua trái phiếu 
hằng tháng. Mặc dù vậy, cuộc họp chính sách tháng 4 diễn ra trước khi dữ 
liệu kinh tế cho thấy lạm phát gia tăng, tốc độ tuyển dụng việc làm còn hạn 
chế, nguồn cung hàng hóa đều chậm hơn dự kiến. Các quan chức FED trong 
nhiều tháng gần đây đã liên tục khẳng định rằng lạm phát cao hơn trong năm 
nay sẽ chỉ là tạm thời, qua đó cho phép duy trì các chính sách hỗ trợ cho đến 
khi thị trường lao động phục hồi hoàn toàn hơn sau đại dịch. Nhiều khả năng 
những thông điệp từ cuộc họp này chưa tính đến diễn biến mới trong quá 
trình hồi phục của nền kinh tế Mỹ. Vì vậy, cuộc họp chính sách sắp tới vào 
ngày 16 - 17/6 của FED sẽ có vai trò quan trọng để tìm kiếm những tín hiệu 
thắt chặt chính sách tiền tệ sắp tới của cơ quan này.

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 19/05:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.177

Ngày 20/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.154
Sàn - Trần         : 22.459 - 23.849
CNY Fixing : 6.4464

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 209 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.4% vào tối qua

                        Ngày 19/05: 
*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


