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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 24/06:
Open: 22.870 - 23.030
Low: 22.870 - 23.030
High: 22.870 - 23.030
Close: 22.870 - 23.030
USD Index: 91.812
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 25/06:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.870 - 23.030
TG Trung tâm : 23.179
Sàn - Trần
: 22.484 - 23.874
CNY Fixing : 6.4744
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 24/06:

*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 giảm
12 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY giảm 80 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
nhẹ vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giảm nhẹ về mức 23.000 vào đầu giờ sáng
nay trong khi thị trường tự do giao dịch quanh mức 23.280 - 23.310. Nhu cầu tiền
đồng gia tăng trên liên ngân hàng trong những ngày cuối quý II giúp làm giảm đà
tăng đối với tỷ giá lúc này. Tuy nhiên, qua tháng 7 khi nguồn tiền đồng đối ứng
từ các giao dịch bán USD kỳ hạn về NHNN được đưa ra thị trường sẽ giúp thanh
khoản trở nên dồi dào hơn khiến đà tăng của tỷ giá có thể xuất hiện trở lại.
Báo cáo mới nhất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến ngày 20/6/2021,
tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn
góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 15,27 tỉ USD, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm
2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 9,24 tỉ USD,
tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020.
* Thế giới: Chỉ số USD Index tiếp tục giao dịch với biên độ hẹp trong ngày thứ
hai liên tiếp khi thị trường đang tập trung phân tích những bình luận gần đây của
các thành viên FED để tìm kiếm những tín hiệu thay đổi trong chính sách điều
hành của cơ quan này. Dữ liệu kinh tế đáng chú ý nhất trong ngày hôm qua cho
thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm trong tuần vừa qua trong khi số
đơn đặt hàng của những mặt hàng chủ chốt sản xuất tại Mỹ giảm trong tháng 5
xuất phát từ tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng hiện tại. Bộ Lao động Mỹ đã công
bố báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm nhẹ vào tuần trước
xuống mức 411 ngàn đơn từ mức 418 ngàn đơn vào tuần trước. Nhu cầu về người
lao động tăng lên khi các trường hợp nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ đã giảm và tỷ
lệ tiêm chủng vaccine tại Mỹ ngày một gia tăng. Chính quyền các bang và địa
phương đã loại bỏ dần các yêu cầu hạn chế đối với kinh doanh trong khi người
dân đã tăng cường trở lại các hoạt động như đi du lịch và ăn uống. Dự báo nền
kinh tế Mỹ sẽ có thêm 620 ngàn việc làm trong tháng này so với mức 559 ngàn
việc làm tạo ra trong tháng 5.
Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã hồi phục khá tốt khi mở cửa vào
tối qua, giúp lấy lại những gì đã đánh mất sau cuộc họp của FED cách đây 1 tuần
nhờ việc Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận lưỡng Đảng về kế hoạch đầu tư xây
dựng hạ tầng trị giá 1000 tỷ USD nằm trong chương trình nghị sự để thúc đẩy
kinh tế trị giá 4000 tỷ USD của đương kim Tổng thống Joe Biden.
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.

