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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ số USD Index ít biến động trong phiên giao dịch đầu tuần và hướng 
đến cuộc họp chính sách tháng 6 của FED sẽ bắt đầu diễn ra vào tối nay. Gần 60% 
các nhà kinh tế trong một cuộc khảo sát gần đây cho biết những sự điều chỉnh trong 
chính sách tiền tệ của cơ quan này được kỳ vọng sẽ chỉ diễn ra trong quý III sắp tới, 
mặc dù thị trường việc làm tại Mỹ phục hồi một cách không đồng đều. Các thành 
viên FED vào tháng 3 đã dự báo   giá cả tiêu dùng sẽ tăng khoảng 2,4% trong quý 
IV/2021 so với một năm trước đó. Họ cho biết rằng tốc độ đó sẽ phù hợp với mục tiêu 
của họ là lạm phát trung bình hàng năm ở mức 2% trong dài hạn. Lạm phát đã tăng 

vọt kể từ đó, khi nền kinh tế 
phục hồi nhanh hơn nhiều 
so với dự kiến, các doanh 
nghiệp gặp khó khăn trong 
việc thuê nhân công và tình 
trạng thiếu nguyên liệu đầu 
vào đã làm đứt quãng chuỗi 
cung ứng toàn cầu. Chỉ số giá 
tiêu dùng được Bộ Lao động 

công bố đã tăng 5% vào tháng 5 so với một năm trước đó, sau khi đã tăng 4,2% trong 
tháng 4. Trong khi chỉ số PCE được tin dùng của FED để theo dõi lạm phát được dự 
báo sẽ đạt mức 3,6% trong quý IV - gần gấp đôi mục tiêu của FED.
   Đây sẽ là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một thập kỷ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 

sẵn sàng khởi động một cuộc tranh luận gay gắt về việc làm thế nào và khi nào chấm 
dứt chương trình mua tài sản khổng lồ đã giúp hồi phục nền kinh tế bị tàn phá bởi 
đại dịch vừa qua nhưng đã để lại một núi trái phiếu khổng lồ có thể tồn tại trên bảng 
cân đối kế toán trong nhiều năm tới. Tuy nhiên các cuộc thảo luận về lộ trình cắt 
giảm quy mô bảng cân đối tài sản của FED sẽ được thảo luận một cách thận trọng 
để ngăn chặn những sự hỗn loạn không lường trước trên thị trường tài chính toàn cầu 
như đã từng diễn ra cách đây khoảng 8 năm sau khi FED bắt đầu giảm dần chương 
trình mua trái phiếu hỗ trợ nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2008.

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 15 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 14/06:
Open:  22.870 - 23.030
Low:  22.870 - 23.030
High:  22.870 - 23.030
Close:  22.870 - 23.030
USD Index: 90.502

Ngày 15/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.103
Sàn - Trần         : 22.410 - 23.796
CNY Fixing : 6.4070

(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 214 điểm
+ Chỉ số USD Index ổn 

định vào tối qua

                        Ngày 14/06: 
*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


