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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ổn định ở mức 23.060 - 23.070 vào 
đầu ngày hôm nay và đang có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Trên thị trường tự do, tỷ giá 
đang giao dịch quanh mức 23.450 - 23.490 trong khi chênh lệch giá vàng giữa thị 
trường trong và ngoài nước hiện đã giảm về mức +5,8 triệu đồng/lượng. Dự báo tỷ 
giá liên ngân hàng có thể chưa biến động nhiều trong nửa đầu tháng 5 và tiếp tục 
duy trì quanh mức 23.060 - 23.100.
* Thế giới: Đồng bạc xanh giao dịch ổn định quanh mức cao nhất trong 2 tuần 
khi chờ đợi báo cáo quan trọng về thị trường việc làm của Mỹ trong ngày thứ Sáu 
sắp tới. Dữ liệu về thị trường lao động khu vực tư nhân lẫn hoạt động khu vực dịch 

vụ của nước này công bố tối qua đều 
không tốt như dự báo, nối tiếp báo cáo 
về hoạt động sản xuất của các nhà máy 
gây thất vọng vào ngày trước đó. Các 
doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tại 
Mỹ cho biết trong cuộc khảo sát rằng 
họ đã thấy hoạt động kinh doanh mạnh 
mẽ hơn vào tháng trước khi nhiều địa 
phương nới lỏng hơn nữa các yêu cầu 

phòng chống dịch đối với các doanh nghiệp và nhiều người dân được tiêm chủng 
hơn. Áp lực suy yếu đến từ những khó khăn trong tuyển dụng nhân công khi các 
nhà hàng và khách sạn mở cửa trở lại. Điểm tích cực đó là việc mở cửa trở lại nền 
kinh tế đang giải phóng nhu cầu bị dồn nén, dự kiến   sẽ giữ cho chi tiêu của các hộ 
gia đình tăng mạnh, sau khi tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2021.
  Trong khi đó, dữ liệu việc làm khu vực tư nhân đã tăng mạnh nhất trong 7 tháng 

vào tháng 4 vừa qua dù không thể đạt mức kỳ vọng trước đó. Khu vực tư nhân đã tạo 
ra thêm 742.000 việc làm trong tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9 năm 
ngoái trong đó lĩnh vực giải trí và khách sạn có thêm 237.000 việc làm, các nhà sản 
xuất thuê thêm 55.000 công nhân và biên chế trong lĩnh vực xây dựng tăng thêm 
41.000 việc làm. Đây có thể là tín hiệu đầy tích cực cho báo cáo việc làm của Mỹ 
vào ngày mai với dự báo nền kinh tế có thể tạo ra 2,1 triệu việc làm trong tháng 4, 
cao hơn con số ước tính 978.000 của các chuyên gia.

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 Năm, ngày 06 tháng 05 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 05/05:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 91.264

Ngày 06/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.178
Sàn - Trần         : 22.483 - 23.873
CNY Fixing : 6.4895

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 223 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 05/05: 
*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


