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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ số USD Index giảm gần 0.9% trong phiên giao dịch ngày hôm 
qua khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt đồng thời sự kỳ vọng vào đà tăng của đồng bạc 
xanh là không còn nhiều sau khi đã tăng khoảng 10% trong vòng 14 tuần vừa qua. 
Trong tuần trước, chỉ số này đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2003 ở mức 
105 điểm, trước khi điều chỉnh giảm trở lại khoảng 1.5% từ đầu tuần đến nay. Vẫn 
còn quá sớm để nhận định đà tăng của đồng bạc xanh đã kết thúc trong điều kiện 
thị trường đầy bất ổn hiện nay và sự kiên quyết trong các lựa chọn thắt chặt chính 
sách từ FED. Trong khi đó, Trung Quốc dường như vẫn chưa thể kiểm soát hoàn 
toàn đợt bùng phát Covid-19 ở Thượng Hải sau khi xuất hiện một số ca nhiễm mới 
ở khu vực an toàn trước thời điểm dự kiến nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch 
bệnh vào ngày 1/6 sắp tới. 
    Một loạt các định chế tài chính đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 

2022 của Trung Quốc trong những ngày gần đây sau khi nước này báo cáo dữ 
liệu kinh tế kém khả quan hơn dự kiến   trong tháng 4. Các chuyên gia kinh tế của 
Standard Chartered đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cả năm 2022 của Trung Quốc 
từ 5% xuống 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời hạ ước tính tăng trưởng 
quý II từ 3,5% xuống 0,3%. Những tín hiệu tích cực gần đây đối với tình hình dịch 
bệnh Covid-19 của Trung Quốc, cùng với sự hỗ trợ từ chính sách sẽ tạo điều kiện 
cho sự phục hồi trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cũng ước tính rằng 
cứ mỗi tháng kéo dài thêm các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt sẽ làm giảm tốc 
độ tăng trưởng GDP hàng năm khoảng 0,6%. Tương tự, các chuyên gia kinh tế của 
Goldman Sachs cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của họ đối 
với Trung Quốc từ 4,5% xuống mức 4%. Sáng nay, Ngân hàng Trung ương Trung 
Quốc đã thông báo cắt giảm lãi suất điều hành đối với hoạt động cho vay xuống 
mức thấp kỷ lục để thúc đẩy nền kinh tế. Cụ thể, lãi suất điều hành đối với các 
khoản vay kỳ hạn 5 năm, đã giảm từ 4,6% xuống 4,45%, mức giảm nhiều nhất kể 
từ lần sửa đổi cơ chế lãi suất vào năm 2019. Việc cắt giảm đối với kỳ hạn này phản 
ánh sự tập trung hỗ trợ đối với lĩnh vực bất động sản, phù hợp với các thông điệp 
nới lỏng gần đây của Chính phủ Trung Quốc.

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.
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 19/05:
Open:  23.060 - 23.250
Low:  23.060 - 23.250
High:  23.060 - 23.250
Close:  23.060 - 23.250
USD Index: 102.869

Ngày 20/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.080 - 23.270
TG Trung tâm : 23.145
Sàn - Trần         : 22.451 - 23.839
CNY Fixing : 6.7487 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3  

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 37 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm  

0.9% vào tối qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ



USD/CNY:

     Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm điểm vào sáng thứ Sáu 
nhưng vẫn được ghi nhận với mức tăng hàng tuần lớn nhất trong 
năm, sau 6 tuần suy yếu liên tiếp. Trên thị trường giao ngay, đồng 
nhân dân tệ giao dịch ở thị trường nội địa CNY giảm từ mức cao 
nhất trong đêm qua là $6,7095 xuống giao dịch ở mức $6,7274 
vào giữa trưa hôm nay, tương ứng với mức giảm 0,25% so với cuối 
phiên trước đó. 

     Thị trường chưa ghi nhận đầy đủ các phản ứng trước quyết định 
của Trung Quốc về việc cắt giảm tỷ lệ tham chiếu chuẩn đối với 
các khoản cấp tín dụng kỳ hạn 5 năm vào sáng nay với biên độ 
mạnh hơn các dự báo, khi chính quyền Bắc Kinh tìm cách hồi 
sinh lĩnh vực nhà ở đang suy yếu và thúc đẩy nền kinh tế đang hạ 
nhiệt. Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên giao 
dịch sáng nay sau động thái cắt giảm lãi suất tiêu chuẩn của 
NHTƯ Trung Quốc, nhưng các chỉ số chứng khoán toàn cầu vẫn 
đang trong quá trình thiết lập cho chuỗi giảm giá theo tuần dài 
nhất trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn đang lo ngại về triển  vọng 
tăng trưởng chậm chạp.

     Các công ty Trung Quốc niêm yết ở nước ngoài thường phải 
mua USD để thanh toán cổ tức cho các cổ đông ở nước ngoài từ 
tháng 6 đến tháng 8, và động thái như vậy có thể gây thêm áp lực 
giảm giá lên đồng CNY. Mức 7.0 của tỷ giá USD/CNY đang được 
theo dõi chặt chẽ và xu hướng biến động của của đồng Nhân dân 
tệ trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch 
bệnh Covid-19 ở trong nước cùng với triển vọng tăng trưởng kinh 
tế và rủi ro tài chính.

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.
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