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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 30/06:
Open: 22.870 - 23.030
Low: 22.870 - 23.030
High: 22.870 - 23.030
Close: 22.870 - 23.030
USD Index: 92.358

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 108 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.3% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân tốt hơn kỳ vọng vào
tối qua, chỉ số USD Index đã tăng trở lại lên mức cao nhất trong 2,5 tháng trở lại
đây và nếu tính chung trong tháng 6, đồng USD đã tăng khoảng 3% so với rổ tiền tệ

(Tỷ giá niêm yết)

định giá. Thông điệp bất ngờ sau cuộc họp tháng 6 của FED và sự lây lan từ biến thể

Ngày 01/07:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.182
Sàn - Trần
: 22.487 - 23.877
CNY Fixing : 6.4709

Delta của virus Corona đã khiến một số quốc gia như Úc, Anh và nhiều nước ở Châu

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

Âu phải thực hiện phong tỏa trở lại nhiều khu vực gây áp lực lớn lên quá trình phục
hồi kinh tế. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho sức mạnh của đồng USD trong thời gian tới.
Trong khi đó, vào hôm nay 1/7, Trung Quốc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành
lập đảng Cộng sản lãnh đạo của nước này trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế
giới vẫn đang phải chịu nhiều áp lực lớn đến từ cả trong và ngoài nước. Tăng trưởng
kinh tế năm nay của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không cao như các dự báo trước
đó. Sự mở rộng trong lĩnh vực sản xuất tại các nhà máy của Trung Quốc đã chậm lại
vào tháng 6 do nhu cầu xuất khẩu suy yếu trong khi nguồn cung bị tắc nghẽn đã kìm
hãm sản xuất. Đáng lo ngại không kém, lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc, đang cho
thấy sự chậm lại một cách dai dẳng trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19
mặc dù các nhà hoạch định chính sách của Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy vai trò
nhiều hơn đối với nền kinh tế. Đợt bùng phát gần đây của dịch Covid-19 một lần
nữa cản trở chi tiêu của người tiêu dùng. Những dấu hiệu về sự yếu kém trên cả hai
mặt xuất hiện khi các nhà kinh tế hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 30/06:

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

Số dư:
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thứ hai thế giới. Trong những tuần gần đây, Morgan Stanley và Barclays đã hạ dự báo
về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội cả năm của Trung Quốc xuống dưới 9%, do
tác động của giá nguyên liệu thô cao hơn đối với sản xuất và nhu cầu tiêu dùng yếu
hơn dự kiến.
Là nền kinh tế lớn đầu tiên phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch năm ngoái, Trung Quốc
đã được hưởng lợi khá nhiều từ nhu cầu mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu đối với hàng
hóa xuất khẩu của họ, điều này đã giúp lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc liên tục
vượt quá các kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, xuất khẩu ròng, đóng góp của xuất
khẩu vào tăng trưởng chung của kinh tế Trung Quốc có thể sẽ suy yếu. Ngân hàng
Thế giới dự báo thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc, bao gồm hoạt động
thương mại hàng hóa và dịch vụ, sẽ giảm xuống chỉ chiếm khoảng 1,4% tổng sản
phẩm quốc nội trong năm nay, từ mức 1,9% năm ngoái.
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.

