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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam 

trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 11,71 tỷ USD, bằng 83,7% so với cùng kỳ năm 
2021. Mặc dù vốn đăng ký mới giảm 53,4%, nhưng vốn điều chỉnh và góp vốn 
mua cổ phần tăng mạnh lần lượt là 45,4% và 51,6%. Tính từ đầu năm đến ngày 
20/5/2022, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được 7,71 tỷ USD, 
tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021.
 * Thế giới: Thị trường Mỹ nghỉ lễ trong ngày hôm nay tuy nhiên chỉ số USD Index 

đang hướng đến tháng giảm điểm đầu tiên sau chuỗi tăng điểm kéo dài 5 tháng 
vừa qua. Thị trường đang kỳ vọng vào khả năng FED sẽ làm chậm lại tốc độ thắt 
chặt chính sách tiền tệ trong quý cuối năm nay sau khi có những tín hiệu tích cực 
về sự hạ nhiệt của lạm phát cùng với việc Trung Quốc nới lỏng dần các quy định 
chống dịch Covid-19 kể từ ngày 1/6 giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực đến 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

   Sau dữ liệu CPI tháng 4 báo 
hiệu lạm phát tại Mỹ có thể đã đạt 
đỉnh trong tháng 3 trước đó, dữ 
liệu PCE tháng 4 (chỉ số giá tiêu 
dùng cá nhân - công cụ theo dõi 
lạm phát được FED hay sử dụng) 
cũng tiếp tục xác nhận sự hạ nhiệt 
của giá cả. Cụ thể, giá tiêu dùng 
tại Mỹ đã tăng 6,3% trong tháng 

4 so với một năm trước đó, giảm từ mức 6,6% vào tháng 3, theo báo cáo từ Bộ 
Thương mại nước này. Mức tăng trong tháng 3 là nhanh nhất kể từ tháng 1/1982. 
Dữ liệu của tháng 4 là lần đầu tiên chỉ số này suy giảm kể từ cuối năm 2020. Trong 
khi đó chỉ số PCE cơ bản - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - đã tăng 
4,9% trong tháng 4 so với một năm trước, giảm từ mức 5,2% vào tháng 3. Như vậy, 
tốc độ tăng giá tiêu dùng đã chậm lại vào tháng 4, mặc dù vẫn duy trì ở gần mức 
cao nhất trong 4 thập kỷ 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 TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Hai, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 27/05:
Open:  23.110 - 23.300
Low:  23.110 - 23.300
High:  23.110 - 23.300
Close:  23.110 - 23.300
USD Index: 101.635

Ngày 30/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.110 - 23.300
TG Trung tâm : 23.089
Sàn - Trần         : 22.396 - 23.782
CNY Fixing : 6.7048 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

20 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 339 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối cuối tuần.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ



EUR/USD:

     Đồng USD giao dịch với biên độ hẹp trong ngày thứ Sáu tuần 
trước sau khi dữ liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng cá nhân mạnh mẽ 
tại Mỹ kết hợp với lạm phát giảm, tăng trưởng thu nhập và tiết 
kiệm được duy trì. Trong khi đó tỷ giá EUR/USD đã có tuần phục 
hồi thứ hai liên tiếp nhờ triển vọng vào khả năng NHTƯ châu Âu 
ECB có thể bắt đầu tăng lãi suất cơ bản vào tháng 6 sắp tới nhằm 
kiềm chế lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại khu vực này. 

     Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ công bố dữ liệu lạm phát 
ước tính sơ bộ vào thứ Ba tuần này, với các dự báo cho thấy chỉ số 
giá tiêu dùng có thể đạt mức tăng cao kỷ lục khoảng +7,7% trong 
tháng 5 này, tăng từ mức 7,4% trong tháng 4. Điều này sẽ củng 
cố kỳ vọng về việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của ECB, 
trong cuộc họp được tổ chức vào ngày 9/6. Các chuyên gia kinh 
tế và thị trường đều đang kỳ vọng mức tăng lãi suất 0.25% sẽ được 
ECB áp dụng vào tháng 7 nhưng nếu lạm phát vẫn gia tăng mạnh 
có thể thúc đẩy cuộc thảo luận vào tháng 6 về một động thái thắt 
chắt chính sách quyết liệt hơn, điều mà một số quan chức ECB 
đang ủng hộ thời gian gần đây. Chủ tịch ECB Christine Lagarde  
tuần trước đã cho biết lãi suất cơ bản sẽ bắt đầu tăng vào tháng 7 
và có thể ở mức 0 hoặc "cao hơn một chút" vào cuối tháng 9 trước 
khi tăng thêm "theo hướng lãi suất trung lập" tùy theo diễn biến 
của nền kinh tế.

      Về mặt kỹ thuật xu hướng tăng của cặp EUR/USD vẫn đang 
được hỗ trợ tốt nếu cặp tiền tệ này có thể sớm vượt qua được 
ngưỡng kháng cự 1.0765 - 1.0790 để xác thực xu hướng tăng 
mạnh mẽ hơn. Trong khi đó ngưỡng hỗ trợ bên dưới hiện tại đang 
là 1.0647, vị trí của đường MA 10 ngày. Bên cạnh đó, cần chú ý 
đến kết quả cuộc họp của liên minh châu Âu trong ngày hôm nay 
thảo luận về biện pháp chấm dứt nhập khẩu dầu từ Nga trong 
vòng trừng phạt thứ 6 của liên minh này.

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 


