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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Các nhà máy tại Trung Quốc đang trì hoãn các đơn đặt hàng mới 
do chi phí sản xuất gia tăng tạo ra nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. 
Giá nguyên liệu thô tăng cao và tình trạng thiếu nhân công đã gây áp lực cho 
các nhà sản xuất tại Trung Quốc, trong đó có nhiều doanh nghiệp là đối tác 
xuất khẩu quan trọng sang thị trường Mỹ và châu Âu. Trong khi nhiều doanh 
nghiệp đã chuyển chi phí cao hơn về phía người mua hàng ở nước ngoài, thì 
một số nhà sản xuất lại gặp khó khăn trong việc tăng giá do yếu tố cạnh tranh 
giữa các nhà cung cấp. Giá bán đã tăng khoảng 5% cho đến nay trong năm 
2021, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để theo kịp mức tăng 10% của chi phí. Chi 
phí bị đẩy lên cao hơn một phần là do chính quyền Trung Quốc đóng cửa 
hoặc hạn chế sản xuất tại một số nhà máy gây ô nhiễm cao vốn tiêu tốn nhiều 
năng lượng và thải ra một lượng lớn carbon dioxide. Nhiều nhà sản xuất hy 
vọng rằng nếu trì hoãn đơn đặt hàng hoặc sản xuất chậm lại, họ có thể vượt 
qua giai đoạn chi phí đầu vào cao hơn hiện tại mà không bị thiệt hại lớn cho 
đến khi giá hàng hóa bình ổn trở lại hoặc nhu cầu hàng tiêu dùng trên toàn 
cầu hạ nhiệt. Đơn đặt hàng cho mọi thứ, từ xe đạp đến máy tính xách tay đã 
tăng vọt khi người tiêu dùng phương Tây sử dụng các khoản hỗ trợ của Chính 
phủ và tiết kiệm tích lũy trong giai đoạn đại dịch vừa qua. Điều này đã gây 
áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giá nguyên vật liệu lên cao hơn. 
Kết quả cuối cùng có thể là áp lực lạm phát nhiều hơn tại các thị trường xuất 
khẩu chính của Trung Quốc, bao gồm cả Mỹ, nơi chỉ số giá tiêu dùng trong 
tháng 4 tăng mạnh nhất kể từ năm 2008. Các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra 
rằng có mối tương quan chặt chẽ giữa lạm phát ở Trung Quốc và lạm phát 
tiêu dùng ở Mỹ. 
  Một vấn đề khác đối với nhiều nhà máy ở Trung Quốc là không phải lúc 

nào cũng có đủ nguồn nhân công để sản xuất theo kịp sự gia tăng nhu cầu 
hàng hóa trên phạm vi toàn cầu. Đời sống kinh tế của người dân được nâng 
cao khiến ngày càng nhiều thanh niên Trung Quốc không lựa chọn làm việc 
trong các nhà máy mặc dù mức lương đã được cải thiện khá nhiều.

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 02 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 01/06:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 89.924

Ngày 02/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.121
Sàn - Trần         : 22.427 - 23.815
CNY Fixing : 6.3773

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 201 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 01/06: 
*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


