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 Tâm lý thị trường:  
   * Thế giới:  Đồng bạc xanh giao dịch giằng co quanh vùng giá 89.7 - 90.2 

trong khoảng 1 tuần trở lại đây khi thị trường đang đánh giá những tín hiệu 
tiếp theo từ FED cũng như theo dõi tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. 
Chỉ số USD Index đóng cửa cuối phiên ngày hôm qua với mức giảm hơn 0.2% 
một phần do chịu thêm sức ép đến từ đà tăng của đồng EUR với triển vọng 
hồi phục kinh tế khá tích cực của khu vực châu Âu nhờ đẩy nhanh quá trình 
tiêm chủng vaccine Covid-19. Một báo cáo vừa công bố cho thấy, mặc dù có 
hơn 200 triệu người đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 nhưng tỷ lệ người 
được tiêm chủng rời khỏi nhà và tham gia các hoạt động công cộng hiện vẫn 
đang ít hơn so với những người chưa được tiêm chủng. Điều này cho thấy tâm 
lý e ngại dịch bệnh vẫn còn hiện hữu rất lớn và phần nào giải thích cho dữ 
liệu doanh số bán lẻ tháng 4 yếu hơn nhiều so với những kỳ vọng của các 
chuyên gia kinh tế. Chi tiêu tại các địa điểm vui chơi giải trí đã tăng 20%   đối 
với nhóm người tiêu dùng chưa tiêm vaccine trong tháng 4 so với tháng 1/2020. 

Con số này chỉ tăng 10% ở những người đã được 
tiêm phòng trong cùng thời gian đó. Trên khắp 
nước Mỹ, lưu lượng lưu thông ngoài đường được 
các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp ghi nhận 
ở sân bay, khách sạn và nhà hát... vẫn ở dưới 
mức trước đại dịch nhưng đang tăng nhanh trở 
lại. Dữ liệu chi tiêu và lưu lượng người lưu thông 
cho thấy tỷ lệ tiêm chủng cao hơn không phải là 
động lực chính đằng sau giai đoạn đầu của quá 
trình phục hồi kinh tế và sẽ có độ trễ nhất định 
để người tiêu dùng cảm thấy an tâm ra đường. 

Các mô hình dự báo cho thấy chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ có thể bùng nổ vào 
thời điểm mùa hè năm nay khi Chính phủ Mỹ giảm thiểu quy mô các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh và người dân được tiêm vaccine đầy đủ sẽ tăng 
cường mua sắm nhiều hơn. 

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 25 tháng 05 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 24/05:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 89.839

Ngày 25/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.158
Sàn - Trần         : 22.463 - 23.853
CNY Fixing : 6.4283

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 125 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 24/05: 
*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


