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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tăng trở lại vùng 23.017 - 23.025 vào ngày 
đầu tuần trong khi thị trường tự do cũng tăng nhẹ lên mức 23.320 - 23.360. Hiện 
trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống theo quan sát của chúng tôi đang ở mức -2.5 
tỷ USD. Đặc biệt, trong tháng 7 sắp tới các thành viên sẽ có lịch thanh toán các 
hợp đồng bán USD về NHNN với tổng quy mô khoảng 6,7 tỷ USD. Dự báo tỷ giá 
liên ngân hàng có thể duy trì quanh mức 23.020 - 23.040 trong tuần này và chờ 
đợi báo cáo GDP quý II của Việt Nam sẽ được công bố vào sáng ngày mai với dự 
báo tăng khoảng +4.48% so với cùng kỳ năm trước.
* Thế giới: Đồng bạc xanh nhìn chung suy yếu vào thời điểm đầu tuần, trước khi 
ổn định trở lại trong những ngày cuối tuần trước, khi lạm phát vẫn còn là mối lo 
ngại lớn của thị trường vào lúc này. Dữ liệu giá tiêu dùng cá nhân PCE tháng 5 
của Mỹ dù không cao như dự báo trước đó của các chuyên gia kinh tế nhưng đã 
không làm giảm niềm tin của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể thắt 
chặt chính sách tiền tệ nếu áp lực giá tiêu dùng tiếp tục gia tăng cao trong những 
tháng tới. Cụ thể, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, không bao 
gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng, đã tăng 0,5% so với tháng trước 

sau khi ghi nhận mức tăng 0,7% trong tháng 4. So 
với cùng kỳ năm trước chỉ số PCE cơ bản, công 
cụ theo dõi lạm phát quan trọng của FED, đã tăng 
3,4%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4/1992. Mặc 
dù lạm phát tại Mỹ dự kiến   sẽ chậm lại vào cuối 
năm nay, nhưng các dấu hiệu của thị trường lao 
động đang thắt chặt khiến nhiều chuyên gia lo 
ngại về áp lực giá do tiền lương gây ra. Trong một 
loạt các chỉ số kinh tế sẽ được công bố trong tuần 
này, dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp tháng 
6 của Mỹ vào ngày thứ Sáu sẽ được chú ý nhiều 

nhất. Tùy thuộc vào kết quả của dữ liệu việc làm này, thị trường có thể bắt đầu 
được định hướng khi nhiều khả năng lãi suất sẽ bắt đầu tăng trong năm 2022. 
Hiện thời điểm tháng 12/2022 được thị trường dự báo với khả năng lớn nhất cho 
đợt tăng lãi suất đầu tiên của FED với mức kỳ vọng khoảng +0.25%.

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 Hai, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 25/06:
Open:  22.870 - 23.030
Low:  22.870 - 23.030
High:  22.870 - 23.030
Close:  22.870 - 23.030
USD Index: 91.811

Ngày 28/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.169
Sàn - Trần         : 22.474 - 23.864
CNY Fixing : 6.4578

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 166 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối cuối tuần

                        Ngày 25/06: 
*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


