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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Cuộc họp chính sách tháng 6 của FED đã kết thúc vào tối qua mang lại 
nhiều thông điệp mới dành cho thị trường so với những gì đã được Chủ tịch Powell 
công bố vào tháng 3 đầu năm nay. Thay vì đợt tăng lãi suất đầu tiên đối với nền kinh 
tế Mỹ có thể diễn ra vào đầu năm 2024, hầu hết các thành viên của FED vào tối qua 
đều đồng thuận rằng sự điều chỉnh có thể diễn ra sớm hơn trong năm 2023 do quá 
trình hồi phục khá tích cực của nền kinh tế Mỹ cũng như sự gia tăng nhanh chóng 
gần đây của lạm phát. Cụ thể, theo Chủ tịch Powell sẽ có 2 đợt tăng lãi suất tương 
ứng mỗi đợt là 0.25% trong năm 2023. Đặc biệt hơn, có 7/18 quan chức FED đồng ý 
bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2022 và 13 quan chức FED đồng ý tăng vào năm 2023. 
Trước đó, vào tháng 3/2020, FED đã buộc phải cắt giảm lãi suất cơ bản về mức gần 
0% khi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra sự suy giảm kinh tế mạnh nhất trong 
lịch sử. Cơ quan này cũng đã mua ít nhất 120 tỷ USD trái phiếu và chứng khoán thế 
chấp mỗi tháng kể từ tháng 6/2020 để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tài chính. 
Hiện tại, các thành viên của FED muốn nền kinh tế tiến gần hơn đến mục tiêu phục 
hồi tối đa đối với thị trường việc làm và lạm phát duy trì quanh mức 2% trước khi 
giảm lượng mua trái phiếu và sau đó mới tính đến việc bắt đầu tăng lãi suất trở lại. 
Kể từ cuộc họp tháng 4, sự hồi phục của thị trường lao động Mỹ có phần chậm hơn 
so với kỳ vọng của họ. Các nhà tuyển dụng chỉ tạo ra thêm 837.000 việc làm trong 
tháng 4 và tháng 5, tương ứng với việc còn 7,6 triệu việc làm vẫn đang bị mất đi so 
với trước khi đại dịch bùng phát. Chỉ số giá tiêu dùng của Bộ Lao động Mỹ công bố 
vào tháng 5 cũng tăng 5% so với một năm trước đó, mức cao nhất kể từ năm 2008, 
khiến FED ít nhiều lo lắng, ngay cả khi nhiều thành viên FED tiếp tục nhấn mạnh 
rằng sự gia tăng này chủ yếu phản ánh các yếu tố tạm thời và tình hình sẽ ổn định 
trở lại vào cuối năm nay. 
   Một điểm sáng đáng chú ý trong báo cáo của FED tối qua là kinh tế Mỹ có thể đạt 

mức tăng trưởng khoảng 7% trong năm nay trong khi tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm 
về mức 4.5% vào quý cuối năm. 
  Nhìn chung, thông điệp của FED sau cuộc họp tối qua là không có nhiều sự đột 

biến lớn nhưng rõ ràng là những định hướng mà cơ quan này đưa ra ngày một cụ thể 
hơn nhằm tránh gây ra những bất ngờ lớn cho thị trường tài chính toàn cầu. Dòng 
tiền với chi phí cực kỳ thấp vẫn được duy trì ít nhất là trong năm tới. 

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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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 16/06:
Open:  22.870 - 23.030
Low:  22.870 - 23.030
High:  22.870 - 23.030
Close:  22.870 - 23.030
USD Index: 91.395

Ngày 17/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.114
Sàn - Trần         : 22.421 - 23.807
CNY Fixing : 6.4298

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 220 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.9% vào tối qua

                        Ngày 16/06: 
*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


