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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 27/07:
Open: 22.930 - 23.090
Low: 22.930 - 23.090
High: 22.930 - 23.090
Close: 22.930 - 23.090
USD Index: 92.473
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 28/07:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.090
TG Trung tâm : 23.218
Sàn - Trần
: 22.521 - 23.915
CNY Fixing : 6.4929
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 27/07:

*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 1
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá trung tâm của
đồng CNY tăng 195 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.2% vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch chủ yếu quanh mức 23.000
trong một tuần trở lại đây khi không có nhiều yếu tố hỗ trợ cho xu hướng lúc
này. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giao dịch ổn định trong biên độ này
vào những ngày cuối tháng 7 và tuần đầu tháng 8 sắp tới do nhiều địa phương
khắp cả nước đang trong cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.
* Thế giới: Những thay đổi trong chính sách của Chính phủ Trung Quốc đối
với các tập đoàn công nghệ, giáo dục... đang tạo ra sức ép điều chỉnh cực lớn
đối với thị trường chứng khoán nước này cũng như thị trường tài chính toàn
cầu. Các chỉ số chứng khoán tại Trung Quốc, Hong Kong và ngay cả Mỹ ghi
nhận phiên giảm điểm khá mạnh trong ngày hôm qua. Điều này đã gây áp lực
lên sức mạnh của đồng USD với phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp trong tuần
này sau khi đã duy trì ở mức cao nhất trong 3.5 tháng vào tuần trước đó. Thị
trường đang chờ đợi những thông điệp từ FED trong cuộc họp kết thúc vào
rạng sáng ngày mai để xem xét liệu có bất kỳ thay đổi trong định hướng điều
hành chính sách tiền tệ hay không.
Báo cáo của IMF công bố hôm qua cho thấy sự kỳ vọng vào tiến trình tiêm
chủng vaccine sẽ thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế toàn cầu. IMF đã nâng dự
báo cho các nền kinh tế phát triển nhưng giảm sự lạc quan đối với quá trình
hồi phục kinh tế của các quốc gia thuộc nhóm mới nổi và đang phát triển do
sự chênh lệch trong tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 hiện tại. Nhìn chung,
nền kinh tế thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay, phục hồi mạnh
mẽ từ mức giảm 3,2% vào năm ngoái. IMF đã nâng dự báo tăng trưởng của
các nền kinh tế phát triển thêm 0,5%, lên mức 5,6%, với lý do tỷ lệ tiêm
chủng tăng cao và các gói chi tiêu lớn được đưa ra để hỗ trợ sự phục hồi. Dẫn
đầu là các nền kinh tế của Mỹ và Anh, đều được dự báo sẽ tăng trưởng 7%
trong năm nay. Đây sẽ là năm tăng trưởng tốt nhất của Mỹ kể từ năm 1984 và
cũng tương tự đối với Anh kể từ năm 1980. IMF đã hạ triển vọng tăng trưởng
đối với Trung Quốc 0,3%, xuống chỉ còn 8,1%, khi nền kinh tế số 2 thế giới
thu hẹp một số chương trình đầu tư công của mình.
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.

