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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch quanh mức 23.045 - 23.060 trong 

ngày đầu tuần và dự báo sẽ không có nhiều biến động lớn trong tuần cuối cùng của 
tháng 5 này. Thị trường tự do đang giao dịch quanh mức 23.230 - 23.260, chênh 
lệch giá vàng giữa thị trường trong và ngoài nước ở quanh mức 4,2 triệu đồng/lượng.
  * Thế giới:  Chỉ số USD Index giảm nhẹ khoảng 0.3% trong tuần vừa qua khi thị 

trường giảm kỳ vọng vào khả năng FED sẽ sớm đảo chiều các chính sách tiền tệ 
hiện tại. Thông điệp của Chủ tịch FED Jerome Powell được nhắc đến nhiều lần trong 
thời gian gần đây đó là vẫn chưa đến lúc thảo luận về việc cắt giảm các biện pháp 
nới lỏng tiền tệ đã khiến các chuyên gia tin rằng phải mất vài tháng trước khi Ngân 
hàng Trung ương Mỹ thực sự điều chỉnh chính sách. Dữ liệu lạm phát đang tăng 
nhanh nhưng doanh số bán lẻ có tín hiệu chậm lại trong khi triển vọng phục hồi kinh 
tế xoay quanh các chính sách kích thích tài khóa vẫn chưa chắc chắn. Nhà Trắng 
hôm thứ Sáu cho biết rằng họ đã giảm quy mô gói đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
từ 2,25 nghìn tỷ USD xuống 1,7 nghìn tỷ USD, với việc cắt giảm các khoảng đầu tư 
vào đường truyền băng thông rộng và cầu đường... nhưng phía Đảng Cộng hòa vẫn 
chưa đồng thuận với những đề xuất này. Dự báo đà tăng của đồng USD đang được 
hỗ trợ trở lại bởi những tín hiệu mới từ FED và diễn biến lạm phát tại Mỹ nhưng đó 
có thể là kịch bản trong ngắn hạn. Trong dài hạn, mà cụ thể là thời điểm cuối năm 
nay hoặc đầu năm 2022 khi đà tăng của nền kinh tế Mỹ chậm lại, thâm hụt thương 
mại gia tăng đột biến, hội tụ với sự phục hồi sau đại dịch đồng bộ hơn trên phạm vi 
toàn cầu sẽ mở ra một chu kỳ suy yếu tiếp theo của đồng bạc xanh.
  Dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này sẽ là chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE 

của Mỹ vốn được FED xem là công cụ chính để định hướng chính sách điều hành 
của mình. Chỉ số PCE cơ bản, không bao gồm lương thực và năng lượng, là công cụ 
theo dõi lạm phát quan trọng của FED với mục tiêu bình quân linh hoạt quanh mức 
2%. Chỉ số này đã tăng ở mức +1,8% trong tháng trước đó. Dữ liệu tháng 4 công bố 
vào cuối tuần này có thể thử thách quyết tâm của FED trong việc duy trì hoạt động 
mua tài sản với tốc độ hiện tại trong bối cảnh nền kinh tế và lạm phát phục hồi 
nhanh chóng.

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
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 21/05:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.029

Ngày 24/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.160
Sàn - Trần         : 22.465 - 23.855
CNY Fixing : 6.4408

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 108 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào tối cuối tuần

                        Ngày 21/05: 
*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


