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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 08/07:
Open: 22.870 - 23.030
Low: 22.870 - 23.030
High: 22.870 - 23.030
Close: 22.870 - 23.030
USD Index: 92.356

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng
11 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 50 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.4% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Đại diện NHNN chi nhánh Tp HCM cho biết trong nửa đầu năm
2021, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt 3,2 tỷ USD, tăng 22,34% so với
cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, các chuyên gia dự báo cả năm nay lượng kiều hối

(Tỷ giá niêm yết)

về TP HCM sẽ đạt khoảng 6,5 tỷ USD, sau khi tăng 15% lên mức kỷ lục 6,1 tỷ

Ngày 09/07:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.201
Sàn - Trần
: 22.505 - 23.897
CNY Fixing : 6.4755

USD vào năm ngoái. Như vậy, đến thời điểm này, lượng kiều hối về TP HCM đã

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

đạt khoảng 50% kế hoạch. Trong số liệu cập nhật ngày 21/5, Ngân hàng Thế giới
đã điều chỉnh ước tính lượng kiều hối về Việt Nam năm 2020 từ mức 15,7 tỷ USD
trong báo cáo hồi tháng 10/2020 lên đến 17,2 tỷ USD. Đặc biệt, Việt Nam tiếp
tục nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. Xét theo quy
mô tương đối với nền kinh tế, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2020 tương đương
5% GDP, cũng nằm trong top 10 thế giới.
* Thế giới: Chỉ số USD Index sụt giảm gần 0.4% trong phiên giao dịch tối qua
khi thị trường nhìn nhận tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong
giai đoạn nửa cuối năm nay và không có nhiều tín hiệu chắc chắn cho khung
thời gian mà FED sẽ áp dụng để giảm dần quy mô chương trình mua trái phiếu
hằng tháng của mình. Bên cạnh đó, đà tăng của đồng EUR trong ngày hôm qua
sau động thái đến từ NHTƯ châu Âu ECB về việc điều chỉnh mức lạm phát mục
tiêu cũng là nhân tố hỗ trợ cho đà suy yếu của đồng bạc xanh. ECB cho biết trong
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một tuyên bố sẽ đặt mục tiêu giữ lạm phát khu vực đồng tiền chung ở mức 2%
trong trung hạn, thay vì mục tiêu hiện tại là chỉ dưới 2% và sẽ cho phép vượt
quá mục tiêu này khi cần thiết. Động thái kể trên được các chuyên gia đánh giá
là sự điều chỉnh nhằm thích nghi với môi trường lạm phát tăng cao khi nền kinh
tế bước vào quá trình hồi phục sau đại dịch. Tuy nhiên, bước đi của ECB là cẩn
trọng so với FED, khiến cho kịch bản sớm chấm dứt các chính sách nới lỏng tiền
tệ đối khu vực châu Âu ngày một xa vời hơn. Trước đó, NHTƯ Mỹ có kế hoạch
cho phép lạm phát tăng trên 2% để bù đắp cho các giai đoạn lạm phát suy yếu
dưới mức này. Trong khi đó, ECB sẽ không chủ động đặt mục tiêu tăng lạm phát
trên mức 2% để bù đắp cho những khoản thiếu hụt trước đó. Lạm phát khu vực
đồng tiền chung châu Âu đã tăng lên mức 1,9% trong tháng 6, nhưng phần lớn
trong đà tăng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu thế giới.
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.

