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 Tâm lý thị trường:  
    * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục giao dịch ổn định quanh mức 23.180 

- 23.200 thời điểm đầu tuần khi thị trường đang hướng đến chuỗi các cuộc họp 

chính sách quan trọng của các NHTƯ lớn trên thế giới diễn ra trong khoảng 10 ngày 

sắp tới. Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do đang giao dịch quanh mức 23.800 

- 23.850 và chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong và ngoài nước ở mức +17 triệu 

đồng/lượng.

    Theo báo cáo xuất nhập khẩu năm 2021 cho thấy số lượng điện thoại sản xuất 

tại Việt Nam đạt 233,7 triệu chiếc, tăng 7,6%; trong khi đó, trị giá sản xuất linh kiện 

điện thoại đạt 580,8 nghìn tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch 

xuất khẩu các mặt hàng điện tử trong năm 2021 cũng đạt mức kỷ lục 108 tỷ USD, 

tương đương 32% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hiện Việt Nam đứng thứ 2 trên thế 

giới về lượng xuất khẩu điện thoại thông minh.

   * Thế giới: Đồng USD tiếp tục giữ đà 

tăng trong phiên giao dịch châu Á vào 

sáng nay và ghi nhận mức cao nhất 

trong hai thập kỷ mới so với đồng JPY, 

do lo ngại về lạm phát dai dẳng khiến 

lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trong khi thị 

trường đang chờ đợi những động thái 

tiếp theo trong lộ trình tăng lãi suất 

của FED. Các chuyên gia từ Oxford trong báo cáo mới nhất cho biết lạm phát có 

dấu hiệu hạ nhiệt và có thể ổn định trở lại từ cuối năm nay dựa trên những diễn biến 

mới nhất về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc và giá cả các loại hàng hóa, nhiên 

liệu. Sự suy thoái của kinh tế Trung Quốc, một phần do các biện pháp chống dịch 

nghiêm ngặt, có thể khiến nhu cầu hàng hóa hạ nhiệt khi Trung Quốc mua mọi thứ 

từ kim loại công nghiệp đến nông sản và năng lượng.... Bloomberg Economics đã 

ước tính rằng nếu sản lượng công nghiệp của Trung Quốc giảm 1% có thể làm giảm 

giá dầu toàn cầu tới 5%. Trung Quốc cũng là khách hàng mua quặng sắt lớn nhất 

thế giới và chiếm 40% nhu cầu toàn cầu về kim loại đồng vào năm 2020 và tới 30% 

đối với niken, kẽm và thiếc. 

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.
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 Thứ Ba, ngày 07 tháng 06 năm 2022
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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 06/06:
Open:  23.100 - 23.290
Low:  23.100 - 23.290
High:  23.100 - 23.290
Close:  23.100 - 23.290
USD Index: 102.413

Ngày 07/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.090 - 23.280
TG Trung tâm: 23.057
Sàn - Trần         : 22.365 - 23.749
CNY Fixing : 6.6649 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

5 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 42 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ



USD/JPY:

     Đồng JPY tiếp tục suy yếu về mức mức thấp nhất trong 20 năm so 

với đồng USD trong ngày thứ Ba, áp lực bởi khoảng cách chênh lệch 

lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ngày càng gia tăng, làm dấy lên suy đoán 

về khả năng NHTƯ Nhật Bản buộc phải can thiệp để ổn định tỷ giá. 

Các doanh nghiệp và hộ gia đình Nhật Bản ngày càng lo ngại về tác 

động tiêu cực của việc đồng JPY yếu đi khi chi phí đầu vào và năng 

lượng tăng cao. Đồng JPY còn bị ảnh hưởng bởi vị thế của Nhật Bản 

như một nhà nhập khẩu năng lượng hoàn toàn, vào thời điểm giá dầu 

đã tăng gần 50% từ đầu năm đến nay. Một cú trượt dài hơn nữa sẽ gây 

áp lực lên sự đồng thuận giữa một ngân hàng trung ương quyết tâm 

duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế trong khi 

chính phủ nước này đang cố gắng để tránh cuộc khủng hoảng giá cả 

sinh hoạt trước cuộc bầu cử quốc gia trong những tháng tới. 

        Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hiện là ngân hàng trung ương 

duy nhất trong số các quốc gia phát triển không thắt chặt chính sách 

tiền tệ khiến đồng JPY trở thành đồng tiền mất giá mạnh nhất trong 

nhóm G7. Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tiếp theo của cặp USD/JPY là 

135, vì vậy các cột mốc 132 và 133 chỉ là các mức cản tạm thời trong 

ngắn hạn. 

       Trong bài phát biểu hôm thứ Hai, Thống đốc Ngân hàng Trung 

ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda khẳng định việc thắt chặt chính sách 

tiền tệ vẫn chưa được xem xét trong kế hoạch của cơ quan này, và 

cho biết nền kinh tế vẫn cần thêm thời gian để phục hồi do tăng 

trưởng trong thu nhập của người dân vẫn còn yếu. Do đó, sự phân 

hóa giữa đồng USD và đồng JPY không có khả năng sớm đảo chiều. 

Chúng tôi kỳ vọng FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất và Ngân hàng Trung 

ương Nhật Bản sẽ giữ nguyên lãi suất trong tương lai gần, nên chừng 

nào những động lực đó còn hiện hữu, đồng JPY sẽ tiếp tục suy yếu.

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 


