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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 06/05:
Open: 22.870 - 23.050
Low: 22.870 - 23.050
High: 22.870 - 23.050
Close: 22.870 - 23.050
USD Index: 103.553
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 09/05:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.860 - 23.040
TG Trung tâm : 23.135
Sàn - Trần
: 22.441 - 23.829
CNY Fixing : 6.6899
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 567 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.1% vào tối cuối tuần.

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Việc nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới bắt đầu hoặc có kế
hoạch tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát sẽ khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại,
hệ quả là nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam có thể giảm theo. Không
riêng gì thị trường Mỹ, các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Nam
Á đều ghi nhận đồng nội tệ giảm giá nhiều hơn so với tiền đồng khiến hàng hóa
xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường này đắt lên tương đối. Nền kinh
tế Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đều đứng trước áp lực suy giảm trong những quý
tới có thể khiến tăng trưởng trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong nửa
cuối năm 2022 sang các thị trường chủ lực này không giữ được tốc độ như nửa
đầu năm nay (16-17%).
* Thế giới: Dữ liệu việc làm của Mỹ công bố vào
ngày thứ Sáu tuần trước đã mang lại nhiều tín
hiệu trái ngược cho thị trường khi có nhiều việc
làm hơn được tạo ra nhưng thu nhập bình quân
của người lao động đã chững lại. Cụ thể, nền
kinh tế lớn nhất thế giới đã có thêm 428.000 việc
làm trong tháng 4, mức tăng cao gấp đôi so với
tháng 3 và đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp đạt
mức trên 400.000. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức
3,6%, cao hơn một chút so với mức trước đại dịch
Covid-19 là 3,5%, mức thấp nhất trong nửa thế kỷ trở lại đây. Thị trường lao
động Mỹ tiếp tục kéo dài giai đoạn tăng trưởng việc làm nhanh chóng bất chấp
những biến động lớn đang diễn ra trên thị trường tài chính và bất ổn kinh tế gia
tăng, khi các nhà hàng, khách sạn và cửa hàng... tăng cường công suất phục
vụ làn sóng người tiêu dùng mua sắm, ăn uống và đi du lịch nhiều hơn sau đại
dịch. Tăng trưởng tiền lương hạ nhiệt một chút nhưng vẫn ở mức cao, với thu
nhập trung bình của người lao động tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước mặc
dù không đủ để bắt kịp đà tăng của lạm phát. Sự kết hợp giữa hoạt động tuyển
dụng việc làm tích cực và tỷ lệ thất nghiệp thấp đã thúc đẩy FED chuyển dần
trọng tâm từ giảm tỷ lệ thất nghiệp sang kiềm chế lạm phát đang tăng cao.
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/CNY:
Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã mở rộng đà giảm lên
mức thấp nhất trong 18 tháng vào phiên giao dịch đầu tuần này,
vượt qua ngưỡng hỗ trợ quan trọng, do sức mạnh liên tục gia tăng
của đồng USD và những lo lắng về việc nền kinh tế lớn thứ 2 thế
giới này đang tăng trưởng chậm lại. Sức mạnh của đồng USD và
chính sách zero-Covid của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục là các
yếu tố chủ đạo ảnh hưởng đến đồng CNY và các đồng tiền châu
Á khác trong thời gian tới. Chính quyền thành phố Thượng Hải đã
thắt chặt các biện pháp phong tỏa trên toàn thành phố mà họ đã
áp đặt hơn một tháng trước, kéo dài đến cuối tháng 5, một thử
thách lớn mà chính quyền tại thủ đô Bắc Kinh muốn tránh bằng
cách đẩy mạnh việc lấy mẫu xét nghiệm hàng loạt liên tục. Một
số tổ chức đã hạ dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2022 của Trung
Quốc xuống 4,3% từ mức 5,2% đưa ra trước đó.
Dữ liệu từ Cục Hải quan công bố sáng nay cho thấy hoạt động
xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 3,9% trong tháng 4 so với một
năm trước, cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia, trong khi kim
ngạch nhập khẩu không đổi. Trung Quốc cũng công bố thặng dư
thương mại đạt mức 51,12 tỷ USD trong tháng 4, cao hơn so với
mức thặng dư 47,38 tỷ USD trong tháng 3.
AUD/USD:
Đồng AUD đã trượt xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng vào
sáng nay do lo ngại về việc nền kinh tế Trung Quốc đang suy yếu
cùng với tín hiệu tiêu cực từ thị trường cổ phiếu và trái phiếu toàn
cầu. Dữ liệu thương mại của Trung Quốc trong tháng 4 không quá
xấu như lo ngại, nhưng đồng CNY vẫn giảm xuống mức thấp nhất
trong 18 tháng và kéo theo đồng AUD. Việc không giữ được mức
hỗ trợ 0.7030 vào sáng nay có thể khiến cặp AUD/USD có thể
giảm về mức 0.6970 trong ngày hôm nay.
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.

