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 Tâm lý thị trường:  

 * Thế giới: Thị trường chứng khoán toàn cầu tràn ngập sắc xanh trong ngày hôm 

qua sau chuỗi ngày suy yếu gần đây, nhờ kỳ vọng vào việc Ả Rập Saudi có thể gia 

tăng sản lượng xuất khẩu nhằm hạ nhiệt giá dầu, giúp cân bằng những lo ngại về 

sự gia tăng trên diện rộng của lạm phát và quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ. Cụ 

thể, giá dầu thô đã giảm trong phiên sáng hôm qua khi Ả Rập Xê-út và các quốc gia 

OPEC+ khác đồng ý nâng hạn mức sản lượng xuất khẩu bù đắp cho sự sụt giảm sản 

lượng từ Nga nhằm hạ nhiệt giá năng lượng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho 

chuyến thăm tới Riyadh của Tổng thống Mỹ Joe Biden để phá băng trong quan hệ. 

OPEC+ đã đồng ý tăng sản lượng khoảng 650.000 thùng/ngày trong 2 tháng tới thay 

vì mức 432.000 thùng/ngày như hiện tại. Theo các chuyên gia, mặc dù OPEC+ đồng 

ý tăng hạn ngạch sản xuất nhiều hơn một chút so với dự kiến   của thị trường, nhưng 

trên thực tế, nguồn cung từ OPEC+ đang thiếu hụt hơn 2 triệu thùng/ngày so với 

nhu cầu thực tế. Đóng cửa cuối phiên giao dịch của thị trường Mỹ, giá dầu thế giới 

đã bật tăng 1% trở lại sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm hơn dự 

báo do nhu cầu nhiên liệu tăng cao. Nhu cầu tiêu thụ cũng đang được hỗ trợ từ thị 

trường Trung Quốc sau khi Chính phủ nước này đang từng bước nới lỏng các biện 

pháp chống dịch tại các thành phố lớn của mình.

    Chỉ số USD Index giảm gần 0.8% sau động thái này từ OPEC+ và tâm lý giao dịch 

được cải thiện nhờ sự phục hồi trên thị trường chứng khoán. Đồng USD chịu thêm 

áp lực từ dữ liệu cho thấy bảng lương khu vực tư nhân của Mỹ tăng ít hơn so với dự 

kiến   trong tháng 5, điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động bắt đầu chậm 

lại trong bối cảnh lãi suất cao hơn và điều kiện tài chính thắt chặt, mặc dù số lượng 

việc làm cần tuyển dụng vẫn duy trì ở mức cao. Tình trạng trì trệ hơn có thể quay trở 

lại thị trường lao động trong những tháng tới khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cố gắng 

hạ nhiệt nhu cầu để đối phó với lạm phát cao và giảm bớt căng thẳng cho chuỗi 

cung ứng và thị trường lao động. FED đã tăng lãi suất thêm 0.5% vào ngày 4/5, mức 

tăng nửa điểm đầu tiên kể từ năm 2000 trong khi các thành viên trong ban điều 

hành đã báo hiệu những động thái tương tự sẽ tiếp tục được thực hiện tại 2 cuộc 

họp tiếp theo của họ vào tháng 6 và tháng 7.
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 02/06:
Open:  23.110 - 23.300
Low:  23.110 - 23.300
High:  23.110 - 23.300
Close:  23.110 - 23.300
USD Index: 101.748

Ngày 03/06:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.100 - 23.290
TG Trung tâm : 23.069
Sàn - Trần         : 22.377 - 23.761
CNY Fixing : 6.7095 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 9 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng CNY 

tăng 444 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.8% vào tối qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ



AUD/USD:

     Đồng AUD đạt mức cao nhất trong 6 tuần vào thứ Sáu so với USD và 

hướng đến tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi hy vọng về 

sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc sau các đợt phong tỏa và kỳ vọng 

lãi suất cơ bản sẽ tiếp tục được nâng lên trong cuộc họp tiếp theo của 

NHTƯ Úc nhằm kiềm chế lạm phát. Tỷ giá AUD/USD đã đạt mức 0,7282 

vào ngày cuối tuần trước, ghi nhận mức tăng khoảng 1,3% trong tuần. 

     Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế công bố vào tối qua của Mỹ tiếp tục 

mang đến kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể tạm dừng hoặc 

kìm hãm tốc độ tăng lãi suất vào cuối năm nay. Ngược lại các dự báo 

đang nghiêng theo hướng khác đối với những lựa chọn của Ngân hàng 

Dự trữ Úc (RBA). RBA đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm vào tháng 

trước và các chuyên gia kinh tế kỳ vọng rất lớn rằng cơ quan này sẽ có 

động thái tương tự vào tuần tới (đặc biệt đánh giá có khoảng 80% khả 

năng tăng lãi suất với biên độ lớn hơn là 0.4% thay vì 0.25%). Nền kinh 

tế Úc đang phải đối mặt với thách thức rất lớn từ lạm phát, vì vậy cần 

một phản ứng sớm, mạnh mẽ hơn so với mức tăng lãi suất tối thiểu là 

25 điểm cơ bản. Vì vậy, đánh giá động thái tăng 40 điểm đối với lãi suất 

cơ bản là sự lựa chọn phù hợp lúc này. Bên cạnh đó, thặng dư thương 

mại của Úc ngày càng mở rộng nhờ vào sự trở lại của khách du lịch và 

xuất khẩu khí đốt hóa lỏng tăng trưởng tốt, cũng như việc kết thúc các 

đợt phong tỏa kéo dài 2 tháng ở Thượng Hải cũng đã mang lại triển 

vọng tích cực đối với nền kinh tế Úc.

      Về mặt phân tích kỹ thuật,  các đường trung bình giá 10 và 21 ngày 

và Bollinger band của cặp tiền tệ AUD/USD đều cho tín hiệu tăng khá 

tốt với mức mục tiêu tiếp theo có thể hướng đến là 0,7343 trong khi 

ngưỡng hỗ trợ gần nhất ở quanh mức 0,7230.     

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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