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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 07/07:
Open: 22.870 - 23.030
Low: 22.870 - 23.030
High: 22.870 - 23.030
Close: 22.870 - 23.030
USD Index: 92.701

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 9
đồng vào sáng nay

USD Index

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY giảm 57 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
0.3% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Đồng bạc xanh tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng so với các tiền tệ
chính còn lại trong ngày hôm qua sau khi Biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của
FED được công bố cho thấy NHTƯ lớn nhất thế giới này đang tiến tới việc giảm quy

(Tỷ giá niêm yết)

mô chương trình mua trái phiếu hằng tháng của mình ngay trong năm nay. Phần lớn

Ngày 08/07:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.190
Sàn - Trần
: 22.494 - 23.886
CNY Fixing : 6.4705

các thành viên tham gia cuộc họp vừa qua đều nhìn nhận nền kinh tế Mỹ đang trong

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

quá trình phục hồi nhanh chóng sau đại dịch nhưng các tiến bộ được ghi nhận là
chưa chắc chắn. Cuộc họp tháng 6 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong mối quan
tâm của FED với rủi ro lạm phát trong bối cảnh áp lực giá tăng nhanh khi nền kinh
tế mở cửa trở lại sau đại dịch. Nhưng trên hết, Biên bản cho thấy Ủy ban thị trường
mở đã đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến tình trạng thiếu lao động và tắc nghẽn
nguồn cung góp phần gây ra lạm phát sẽ sớm được giải quyết như thế nào. Chủ tịch
Jerome Powell có thể làm sáng tỏ hơn về quan điểm chính sách vào tuần tới khi ông
xuất hiện trước Ủy ban Giám sát Ngân hàng của Thượng viện để trình bày Báo cáo
Chính sách Tiền tệ Bán niên trước Quốc hội vào ngày 15/7.
Trong khi đó, NHTƯ Trung Quốc PBoC được dự báo có thể cắt giảm tỷ lệ dự trữ
bắt buộc RRR đối với hệ thống ngân hàng nhằm tăng cường tín dụng cho các doanh
nghiệp để hỗ trợ cho nền kinh tế. Mục đích sâu xa là nhằm giúp các doanh nghiệp
tại nước này ứng phó với tác động từ sự gia tăng của giá cả hàng hóa. Sự phục hồi
mạnh mẽ của Trung Quốc sau đại dịch đã có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 07/07:

*OMO: 0/1.000 tỷ VND
(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND
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đây, với việc giá cả hàng hóa nguyên liệu đầu vào tăng mạnh khiến giá thành sản
xuất tại nhà máy lên mức cao nhất trong 13 năm vào tháng 5 vừa qua trong khi hoạt
động của lĩnh vực dịch vụ chậm lại nhanh chóng vào tháng 6, một phần do sự bùng
phát các ca nhiễm Covid-19 ở một số khu vực của nước này. Chính phủ Trung Quốc
có thể đã lường trước dữ liệu đáng thất vọng khi báo cáo tổng sản phẩm quốc nội
quý II và số liệu hoạt động kinh tế tháng 6 sẽ được công bố vào tuần tới. Các chuyên
gia của Bloomberg kỳ vọng tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ 2 thế
giới sẽ giảm xuống 8% trong quý II từ mức 18,3% trong quý I trước đó. Việc sử dụng
một công cụ mạnh như cắt giảm RRR là bất ngờ lớn đối với thị trường mặc dù đã có
nhiều dự báo trước đó về khả năng PBoC sẽ tiếp tục tăng cường nới lỏng tiền tệ trong
những tháng cuối năm 2021. Dự báo cơ quan này có thể cắt giảm 50 điểm cơ bản
đối với tỷ lệ RRR trong vài tuần tới sau khi dữ liệu GDP được công bố.
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.

