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 Tâm lý thị trường:  
  * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng biến động với biên độ hẹp từ đầu tuần 

đến nay và đang giao dịch quanh mức 23.045 - 23.055. Tỷ giá trên thị trường 
tự do đã giảm về mức 23.200 - 23.250 với chênh lệch giá vàng giữa thị trường 
trong và ngoài nước khoảng +3,4 triệu đồng/lượng. Trạng thái ngoại tệ toàn hệ 
thống theo quan sát vẫn đang duy trì quanh mức -1,8 tỷ USD không đổi so với 
cuối tuần trước.
  Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch đầu tư cho biết, tính đến 20/5 tổng vốn FDI 

đầu tư vào Việt Nam đạt gần 14 tỷ USD, tăng 0,8% so với năm 2020. Trong 5 
tháng đầu năm, 623 dự án FDI đã được cấp giấy đăng ký đầu tư vào Việt Nam 
với tổng số vốn đạt gần 8,83 tỷ USD, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 18,6%; 
342 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 
là 3,86 tỷ USD, so với cùng kỳ của năm 2020 thì tăng 11,7%; lượt góp vốn, 
mua cổ phần của các nhà đầu tư đạt 1.422 lượt tương đương 1,31 tỷ USD.
 * Thế giới: Đồng bạc xanh tăng điểm trở lại trong ngày hôm qua khi thị 

trường chờ đợi dữ liệu giá tiêu dùng cá nhân PCE sẽ được công bố trong ngày 
cuối tuần. Phát biểu từ Phó chủ tịch phụ trách giám sát của FED, Randal 
Quarles, đã cho thấy tín hiệu ủng hộ các cuộc thảo luận về kế hoạch cắt giảm 
quy mô chương trình mua trái phiếu hàng tháng cũng như giảm bớt một số 
chính sách hỗ trợ khẩn cấp của Ngân hàng Trung ương Mỹ cho nền kinh tế. 
Ông lưu ý rằng ông không mong đợi một sự gia tăng mạnh mẽ và kéo dài của 
lạm phát trong khi hoàn toàn ủng hộ với chiến lược mới của FED nhằm mục 
đích giữ cho chính sách tiền tệ hoạt động hết công suất trong khi chờ đợi sự 
phục hồi từ thị trường lao động. Tuy nhiên, ông cũng đặt ra kịch bản rủi ro từ 
lạm phát cao hơn có thể gia tăng và làm thế nào để FED đưa ra định hướng 
khi bắt đầu thay đổi chính sách của mình mà không gây xáo trộn lớn cho thị 
trường. Quarles là quan chức cấp cao nhất của FED cùng với hai thành viên 
của cơ quan này đã bình luận rằng họ cảm thấy những cuộc thảo luận nên bắt 
đầu sớm, nếu không phải là ngay lập tức, mặc dù Chủ tịch FED Jerome Powell 
cho rằng mọi việc vẫn còn quá sớm.

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 27 tháng 05 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 26/05:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.045

Ngày 27/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.137
Sàn - Trần         : 22.443 - 23.831
CNY Fixing : 6.4030

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 9 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 69 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 26/05: 
*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


