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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Nền kinh tế Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng vững vàng trong quý 
vừa qua mặc dù dịch Covid-19 tái bùng phát tại nhiều địa phương tập trung các khu 
công nghiệp lớn. Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam đã tăng +6,61% trong quý 
II so với cùng kỳ năm 2020, minh chứng cho sự phục hồi mãnh mẽ của kinh tế cả 
nước trong khi nếu tính trong 6 tháng đầu năm, mức tăng trưởng vào khoảng +5,64%, 

đánh dấu mức tăng mạnh so 
với mức +1,82% của cùng kỳ 
năm trước. Nền kinh tế của 
Việt Nam tiếp tục giữ đà tăng 
nhờ vào động lực đến từ hoạt 
động xuất khẩu tăng trưởng 
mạnh mẽ với điểm sáng là thị 
trường Mỹ. Xuất khẩu sang thị 
trường này trong nửa đầu năm 

2021 tăng 42,6% lên 44,9 tỷ USD trong khi kim ngạch xuất khẩu nói chung tăng 
28,4% lên mức 157,63 tỷ USD. Công ty công nghệ khổng lồ Samsung Electronics 
của Hàn Quốc, chiếm khoảng 20%   kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tiếp tục đẩy 
mạnh hoạt động sản xuất điện thoại thông minh. Xuất khẩu hàng may mặc, giày dép 
và các mặt hàng khác sang châu Âu cũng tăng trưởng tốt nhờ Hiệp định thương mại 
tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu có hiệu lực vào năm 2020. Mặc dù vậy, 
yêu cầu sớm kiểm soát đợt bùng phát dịch Covid lần này sẽ là một yếu tố quan trọng 
đảm bảo cho mục tiêu tăng trưởng trong nửa cuối năm 2021. 
* Thế giới: Chỉ số USD Index duy trì dưới mức cao nhất trong 2 tháng khi thị trường 
giữ tâm lý thận trọng trước khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ được công 
bố trong ngày cuối tuần này. Các chuyên gia cũng đang xem xét dữ liệu niềm tin của 
người tiêu dùng tại Mỹ vào thứ Ba cũng như chỉ số sản xuất của Viện Quản lý Cung 
ứng vào thứ Năm để đánh giá về quá trình phục hồi hiện tại của nền kinh tế lớn nhất 
thế giới này. Cả đồng USD và đồng JPY đều được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn 
khi dòng biến chủng Delta của virus Corona dễ lây lan hơn so với các chủng trước 
đây tại châu Á và các nơi khác, làm dấy lên lo ngại về việc nhiều trung tâm sản xuất 
buộc phải tiếp tục thực hiện các yêu cầu giãn cách xã hội.

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

 Thứ Ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 28/06:
Open:  22.870 - 23.030
Low:  22.870 - 23.030
High:  22.870 - 23.030
Close:  22.870 - 23.030
USD Index: 91.881

Ngày 29/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.177
Sàn - Trần         : 22.482 - 23.872
CNY Fixing : 6.4567

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 8 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 11 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 28/06: 
*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


