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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 23/06:
Open: 22.870 - 23.030
Low: 22.870 - 23.030
High: 22.870 - 23.030
Close: 22.870 - 23.030
USD Index: 91.788
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 24/06:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.191
Sàn - Trần
: 22.495 - 23.887
CNY Fixing : 6.4824
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 23/06:

*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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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 7
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 203 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.1% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Đồng bạc xanh hồi phục khoảng 0.1% vào tối qua sau 2 phiên giảm
điểm mạnh trước đó khi thị trường đang đánh giá những thông điệp nhiều tầng từ
các thành viên FED đã liên tục đưa ra từ đầu tuần đến nay. Đà tăng tối qua đến
từ bình luận của hai thành viên FED khi cho rằng giai đoạn lạm phát cao ở Mỹ
có thể kéo dài hơn dự đoán, chỉ một ngày sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell
trấn an thị trường về tình hình lạm phát của nước này. Chủ tịch FED tại Atlanta,
Raphael Bostic, cho biết với mức tăng trưởng GDP của Mỹ ước tính đạt 7% trong
năm nay và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của FED, hiện ông dự báo lãi suất
sẽ cần phải tăng vào cuối năm 2022. Cả Bostic và Thống đốc FED, Michelle
Bowman đều cho rằng mặc dù họ phần lớn đồng ý về việc tăng giá gần đây sẽ
chỉ là tạm thời, nhưng có thể phải mất từ 6 - 9 tháng để lạm phát có thể ổn định
trở lại. Chỉ số USD Index đã tăng tới 2,1% vào tuần trước sau khi FED gây bất
ngờ cho thị trường vào ngày 16/6 với việc cho biết rằng các nhà hoạch định chính
sách đang kỳ vọng sẽ có 2 đợt tăng lãi suất vào năm 2023.
Lo ngại về lạm phát gia tăng trong những tháng gầy đây, do các nền kinh tế
toàn cầu đang dần mở cửa trở lại sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt ở
nhiều khu vực, đã thúc đẩy những cuộc thảo luận về việc thu hẹp lại các chương
trình kích thích kinh tế với tên gọi cho phiên bản Taper Tantrum 2.0. Tuy nhiên,
sự tương đồng lịch sử với cú sốc đã từng xảy ra vào năm 2013 là không nhiều.
Lần này, sự thu hẹp kích thích tiền tệ không chỉ đến từ FED mà có thể đến từ
mọi phía - từ Washington đến Bắc Kinh và thậm chí có thể là Tokyo. Thời điểm
FED bắt đầu thực hiện việc thu hẹp các chính sách này có thể tạo ra một cú sốc
lớn cho thị trường tài chính toàn cầu nhưng bối cảnh đã có nhiều sự thay đổi so
với thời điểm năm 2013. 12 năm với môi trường chính sách lãi suất cực thấp, chủ
nghĩa dân túy chính trị đang hoạt động mạnh mẽ, các chuỗi cung ứng toàn cầu
gắn kết với nhau ngày một chặt chẽ, sự cạnh tranh giữa các NHTƯ trong vai trò
cỗ máy in tiền, các cuộc chiến thương mại chồng chéo, vai trò của truyền thông,
sự xuất hiện của tiền kỹ thuật số như một kênh đầu tư và phòng ngừa rủi ro...khiến
các NHTƯ cần phải cẩn trọng hơn trong bất cứ sự điều chỉnh nào vì hậu quả là
thứ mà các cơ quan này chưa thể lường trước được dù bài học của sự kiện Taper
Tantrum vào năm 2013 vẫn còn đó.
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.

