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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ổn định quanh vùng 23.045 

- 23.050 thời điểm đầu tuần trong khi thị trường tự do tiếp tục giảm về mức 
23.170 - 23.200. Chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong và ngoài nước hiện 
đang ở mức +3.7 triệu đồng/lượng. Dự báo tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục duy 
trì ổn định trong tuần này nhưng đà tăng sẽ sớm xuất hiện trở lại từ tuần sau 
trở đi trước thời điểm cuộc họp chính sách tháng 6 của FED và thời điểm hệ 
thống ngân hàng bắt đầu thực hiện các giao dịch bán USD kỳ hạn về NHNN. 
* Thế giới: Chỉ số USD Index giảm hơn 0.2% trong ngày thị trường Mỹ và Anh 
nghỉ lễ khi các chuyên gia đang đánh giá tác động của sự gia tăng lạm phát 
tại Mỹ trước khi dữ liệu việc làm được công bố vào cuối tuần này. Mọi sự chú 
ý đổ dồn về phía NHTƯ Trung Quốc PBoC trong ngày đầu tuần với động thái 
tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của đồng USD đối với các tổ chức tài chính nước này 
từ 5% lên 7% từ ngày 15/6 sắp tới. Động thái này đươc thị trường nhìn nhận 
là một nỗ lực giúp kiềm chế đà tăng của đồng Nhân dân tệ sau khi đồng tiền 
này đạt mức cao nhất trong ba năm so với đồng USD vào ngày hôm qua. Việc 
điều chỉnh tăng tỷ lệ này sẽ làm gia tăng chi phí nắm giữ USD của các ngân 
hàng. Hệ thống tài chính của Trung Quốc có khoảng 1 nghìn tỷ USD tiền gửi 
ngoại tệ, một phần bao gồm nguồn thu xuất khẩu và dòng các dòng vốn đầu tư 
chưa giải ngân. Các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng này sẽ buộc các ngân 
hàng phải giữ lại nhiều USD hơn trong hệ thống, làm chậm tốc độ tăng giá 
của đồng nhân dân tệ bằng cách làm giảm bớt dòng vốn USD vào thị trường 
trong nước xét về dài hạn. Như vậy mục đích chính của đợt điều chỉnh này có 
thể thấy là nhằm thắt chặt thanh khoản USD, tăng lãi suất USD để giảm bớt 
áp lực tăng giá của đồng nhân dân tệ qua đó hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu 
của Trung Quốc. 
  Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phục hồi mạnh mẽ nhờ kiểm soát tốt 

dịch bệnh Covid-19 qua đó thu hút dòng vốn đầu tư khổng lồ từ bên ngoài. 
Hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc tiếp tục mở rộng trong tháng 5, 
mặc dù giá nguyên liệu thô tăng cao đang đè nặng lên các doanh nghiệp nhỏ 
và định hướng hỗ trợ xuất khẩu xuất khẩu của Chính phủ nước 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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Ba, ngày 01 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 31/05:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 89.832

Ngày 01/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.117
Sàn - Trần         : 22.423 - 23.811
CNY Fixing : 6.3572

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

18 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 110 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 31/05: 
*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


