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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng vẫn giữ đà tăng từ đầu tuần đến nay và hiện 
đang ở mức 23.150 - 23.160 tương ứng với mức tăng khoảng 65 đồng so với cuối 
tuần trước. Áp lực từ đà tăng của đồng USD trên phạm vi toàn cầu và khả năng 
cán cân thương mại có thể thâm hụt khá mạnh trong nửa đầu tháng 5 là những 
yếu tố hỗ trợ cho xu hướng tăng lần này. Dự báo vùng giá quanh mức 23.160 - 
23.200 có thể là mục tiêu tiếp theo của tỷ giá liên ngân hàng trong thời điểm cuối 
tháng 5 này.
* Thế giới: Đồng bạc xanh ghi nhận phiên tăng điểm hơn 0.5% vào tối qua, kết 
thúc 3 phiên điều chỉnh giảm liên tục trước đó khi thị trường tài chính quay trở lại 
với những lo ngại về sự suy yếu trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu cùng với áp lực 
lạm phát sau những cảnh báo của Chủ tịch FED trong bài phát biểu trước đó một 
ngày. Ông Powell cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất lên mức cao  
cần thiết (được dự báo sẽ đạt mức 3,5% vào giữa năm 2023) để kiềm chế sự gia 
tăng lạm phát mà theo ông là đang đe dọa triển vọng của nền kinh tế Mỹ.
   Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm thứ Tư đã trở thành nhà lãnh đạo mới 

nhất cảnh báo về tình trạng hỗn loạn đối với nền kinh tế toàn cầu do "hiệu ứng 
lạm phát đình trệ" - hay lạm phát cao và tăng trưởng yếu, có thể làm xói mòn mức 
sống trên toàn thế giới. Phát biểu trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G7, 
bà Yellen cho biết “Giá lương thực và năng lượng cao hơn đang gây ra tác động 
lạm phát đình trệ, cụ thể là làm giảm sản lượng và chi tiêu và làm tăng lạm phát 
trên toàn thế giới”. Đầu tuần này, cựu Chủ tịch FED Ben Bernanke cũng cho biết 
"cần có một khoảng thời gian trong một hoặc hai năm tới với tăng trưởng thấp, tỷ 
lệ thất nghiệp ít nhất là tăng lên một chút và lạm phát vẫn ở mức cao”. Chính phủ 
Anh trong tuần này đã công bố dữ liệu cho thấy lạm phát đã đạt mức cao nhất 
trong 40 năm là 9% vào tháng 4 vượt hơn mức 8,3% tại Mỹ trong cùng kỳ. Những 
lo ngại về lạm phát tăng cao ngày càng hiện hữu nhiều hơn trên các thị trường 
tài chính trong ngày hôm qua sau khi các nhà bán lẻ lớn báo cáo thu nhập gây 
thất vọng, một phần là do chi phí vận chuyển cao hơn. Chỉ số chứng khoán lĩnh 
vực công nghiệp Dow Jones giảm hơn 1.164 điểm, tương đương 3,6%, mức giảm 
trong ngày mạnh nhất kể từ năm 2020 trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq cũng 
đã giảm hơn 4%.

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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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 18/05:
Open:  23.030 - 23.220
Low:  23.030 - 23.220
High:  23.030 - 23.220
Close:  23.030 - 23.220
USD Index: 103.903

Ngày 19/05:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.060 - 23.250
TG Trung tâm : 23.142
Sàn - Trần         : 22.448 - 23.836
CNY Fixing : 6.7524 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 2  

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 103 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.5% vào tối qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ



AUD/USD:

     Tỷ giá AUD/USD đã lấy lại đà tăng trong ngày hôm nay khi các 
dấu hiệu đã cho thấy tín hiệu nới lỏng trong các quy định phong 
tỏa ở Thượng Hải, giúp tâm lý giao dịch ổn định hơn sau một 
phiên giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán toàn cầu. 
Trung tâm tài chính quan trọng của Trung Quốc này sẽ cho phép 
nhiều doanh nghiệp hơn trong các khu vực không có Covid-19 
tiếp tục hoạt động bình thường từ đầu tháng 6, làm dấy lên hy 
vọng về nhu cầu tiêu dùng phục hồi trở lại. Tin tức này đã giúp 
đồng AUD tăng 0,8% vào lên $0,7008 vào đầu phiên sáng, sau 
khi giảm khoảng 1,1% vào tối qua. Tỷ giá AUD/USD đang được 
hỗ trợ mạnh tại mức 0,7000 và mục tiêu cho đợt tăng ngắn hạn 
lần này là 0,7063.

   Đồng AUD còn nhận được sự hỗ trợ từ dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất 
nghiệp của Úc ở mức thấp nhất trong gần 50 năm là 3,9%. Tổng 
thể việc làm của nền kinh tế chỉ tăng thêm 4.000 việc làm, nhưng 
điều tích cực là dữ liệu cho thấy sự gia tăng về số lượng việc làm 
toàn thời gian. Báo cáo củng cố kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc 
(RBA) có thể sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 0,6% vào 
tháng 6, mặc dù thị trường cũng đang định giá khá cao cho một 
mức điều chỉnh tăng lãi suất với biên độ lớn hơn. 

EUR/USD: 

   Tỷ giá EUR/USD đã phục hồi khoảng 0,25% lên mức 1,0489 sau 
khi sụt giảm 0,84% vào hôm qua. Cặp tiền tệ này được hưởng lợi 
từ việc nhà hoạch định chính sách của ECB Francois Villeroy de 
Galhau tuyên bố vào ngày đầu tuần rằng đồng EUR yếu có thể đe 
dọa sự ổn định của giá cả trong khối liên minh tiền tệ này, cùng 
với những bình luận cứng rắn về chính sách lãi suất từ Giám đốc 
Ngân hàng Trung ương Hà Lan Klaas Knot. Xu hướng ổn định của 
cặp tiền tệ này đang được duy trì với vùng hỗ trợ và kháng cự gần 
nhất là 1,0349 và 1,0546.

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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