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 Tâm lý thị trường:  
  * Trong nước: Số liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố cho 

thấy kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu tháng 5 đạt hơn 12,8 tỷ USD, nhập 
khẩu đạt hơn 15,5 tỷ USD, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu 2,7 tỷ 
USD. So với nửa đầu và nửa cuối tháng 4 trước đó, kim ngạch xuất nhập khẩu 
của cả nước giảm nhẹ; tuy nhiên khi so sánh với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu 
vẫn tăng 7,6% và nhập khẩu tăng tốt hơn 11%. Nhu cầu về nhập khẩu hàng 
hóa và nguyên phụ liệu vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt, trong khi xuất khẩu vẫn 
giữ được xu hướng phục hồi, dù tăng trưởng khá chậm trong giai đoạn từ đầu 
năm đến nay. Các ngành hàng nhập khẩu lớn nhất trong nửa đầu tháng 5 vẫn 
là ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (3,3 tỷ USD), máy 
móc và thiết bị (1,9 tỷ USD), điện thoại và linh kiện (827 triệu USD), vải các loại 
(783 triệu USD), sắt thép các loại (637 triệu USD), …. Tương tự với xuất khẩu, các 
ngành hàng tiếp tục giữ vị trí top đầu như máy vi tính (1,8 tỷ USD), điện thoại 
và linh kiện (1,85 tỷ USD), máy móc thiết bị (1,5 tỷ USD), hàng dệt may (1,3 tỷ 
USD),…
  * Thế giới: Chỉ số USD Index ghi nhận tuần giảm điểm đầu tiên sau gần 2 

tháng khi thị trường không còn đặt nhiều kỳ vọng vào đà tăng của đồng bạc 
xanh trong khi lạc quan trở lại vào khả năng Chính phủ Trung Quốc nới lỏng 
dần các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, giúp phục hồi tăng trưởng toàn cầu. 
Đồng USD có thể đã thiệt lập mức đỉnh 105 trong dài hạn và bắt đầu chu kỳ 
suy yếu dần trở lại, nhờ khả năng phục hồi của châu Âu sau cú sốc năng lượng 
và khả năng nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc. 
  Biên bản cuộc họp chính sách tháng 5 của FED là báo cáo được thị trường 

quan tâm nhất trong tuần này bên cạnh các dữ liệu về PMI, PCE và đơn hàng 
lâu bền tại thị trường Mỹ. Các chuyên gia kinh tế hy vọng rằng Biên bản cuộc 
họp công bố vào rạng sáng ngày thứ Năm tuần này từ FED có thể cung cấp một 
số đánh giá về việc liệu Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể kiềm chế thành công 
lạm phát đang ở mức cao nhất trong bốn thập kỷ mà không khiến nền kinh tế 
lớn nhất thế giới này rơi vào chu kỳ suy thoái hay không?

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
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 20/05:
Open:  23.080 - 23.270
Low:  23.080 - 23.270
High:  23.080 - 23.270
Close:  23.080 - 23.270
USD Index: 103.025

Ngày 23/05:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.080 - 23.270
TG Trung tâm : 23.117
Sàn - Trần         : 22.423 - 23.811
CNY Fixing : 6.6756 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

28 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 731 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối cuối tuần.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ



AUD/USD:

     Đồng AUD tăng điểm tốt vào sáng đầu tuần khi thị trường chứng 
khoán toàn cầu giao dịch với tâm lý ổn định trở lại trong bối cảnh 
kỳ vọng vào động thái cắt giảm lãi suất gần đây của Trung Quốc 
sẽ ngăn chặn sự suy giảm kinh tế của quốc gia nhập khẩu hàng 
hóa lớn hàng đầu thế giới này. Kết quả của cuộc bầu cử Liên bang 
tại Úc đã xác định được người chiến thắng, với Đảng Lao động 
trung tả gần giành được đa số trong quốc hội. 

   Đồng AUD đã tăng 0,8% lên mức $0,7090, cách xa khỏi mức 
đáy 2 năm được ghi nhận cách đây chưa đầy 2 tuần là $0,682. 
Mức kháng cự nằm quanh vùng $0,7142 với hỗ trợ ở mức $0,7005. 
Thị trường tiền tệ dự báo khả năng cao rằng Ngân hàng Dự trữ Úc 
(RBA) sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0.25% lên mức 0,6% vào tháng 
6. Tỷ giá AUD/USD vẫn đang được hỗ trợ tốt với các tín hiệu lạc 
quan từ thị trường nhập khẩu hàng hóa và kim loại quan trọng của 
nước này là Trung Quốc. Các mức hỗ trợ gần nhất đang là 0.7045 
- 0.6981.

     Trong ngày cuối tuần qua, Australia đã hoàn thành cuộc bầu 
cử Chính phủ mới, dự kiến   sẽ không có nhiều thay đổi trong đường 
hướng điều hành nền kinh tế hoặc tốc độ tăng lãi suất. Chiến 
thắng của Đảng Lao động trung tả sau 9 năm cầm quyền bởi Liên 
minh Quốc gia Tự do là điều đã được dự báo từ trước sau các cuộc 
thăm dò dư luận trong nhiều tuần gần đây. Chính phủ mới nhiều 
khả năng sẽ nắm giữ đa số kiểm soát trong Quốc hội và do đó giúp 
giai đoạn chuyển tiếp tiến hành một cách thuận lợi. Chính phủ đa 
số này mang lại lợi thế là sự chắc chắn hơn trong quá trình hình 
thành chính sách và chiến lược tài khóa của Chính phủ. Kết quả 
này được đánh giá có rất ít tác động đối với Ngân hàng Dự trữ của 
Úc (RBA) khi cơ quan này vào đầu tháng 5 đã bắt đầu khởi động 
chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ đầu tiên trong hơn 11 năm trở 
lại đây.

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 CÁC CẶP TIỀN TỆ
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                            BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ 


