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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV

PBoC

USD Index

Ngày 25/05:
Open: 23.110 - 23.300
Low: 23.110 - 23.300
High: 23.110 - 23.300
Close: 23.110 - 23.300
USD Index: 101.769

+ Tỷ giá trung tâm tăng 2
đồng vào sáng nay

(Tỷ giá niêm yết)

doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhiều khả năng đà tăng của tỷ giá vẫn đang được

Ngày 26/05:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.110 - 23.300
TG Trung tâm : 23.105
Sàn - Trần
: 22.412 - 23.798
CNY Fixing : 6.6766
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 216 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
0.1% vào tối qua.

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Các thành viên trên thị trường liên ngân hàng đã thực hiện giao
dịch mua USD kỳ hạn 3 tháng từ NHNN với tổng quy mô khoảng 1.5 tỷ USD
trong ngày hôm qua khi tỷ giá trên thị trường này đã vượt mức 23.200. Về phía các
hỗ trợ trong 3 tháng sắp tới nên việc sử dụng công cụ mua USD kỳ hạn trong giai
đoạn này nhằm bảo hiểm rủi ro biến động tỷ giá là lựa chọn phù hợp trong thời
điểm hiện tại. Chúng tôi vẫn đang quan sát chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của
FED trong năm nay và nhấn mạnh khả năng cơ quan này sẽ tiếp tục lộ trình tăng
lãi suất với tốc độ nhanh hơn những gì đã từng thực hiện trong các giai đoạn trước
đây. Sau khi tăng lãi suất cơ bản thêm +0.25% (tháng 3) và +0.5% (tháng 5), FED
nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất sau các cuộc họp chính sách vào tháng 6
(93% khả năng tăng +0.5%), tháng 7 (90% khả năng tăng +0.5%) và tháng 9 (60%
khả năng tăng +0.25%). Trong khi đó lãi suất tiền đồng nếu có điều chỉnh nhiều
khả năng chỉ diễn ra vào nửa cuối năm nay với mức độ sẽ khiêm tốn hơn nhiều
nên áp lực đối với tỷ giá USD/VND trong năm nay sẽ khá lớn. Dự báo tỷ giá có
thể tạm thời duy trì quanh mức 23.200 - 23.240 thời điểm cuối tuần này nhưng đà
tăng dự kiến có thể sớm xuất hiện trở lại.
* Thế giới: Biên bản cuộc họp chính
sách tháng 5 của FED công bố vào
rạng sáng nay cho thấy các thành
viên trong ban điều hành đều hoàn
toàn đồng thuận về việc cần tăng lãi
suất cơ bản thêm 0.5% vào tháng 6
và tháng 7 sắp tới để kiềm chế đà
tăng mạnh của lạm phát trong khi cố

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
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gắng không làm chậm nhịp tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ. Mặc dù vậy, FED cũng

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

để ngõ khả năng đợt tăng lãi suất trong tháng 9 sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến
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lạm phát liệu có cho thấy sự hạ nhiệt rõ rệt 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.
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BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ

XU HƯỚNG CÁC CẶP TIỀN TỆ
EUR/USD:
Các tín hiệu kỹ thuật trong ngắn hạn đang hỗ trợ cho đà tăng
của tỷ giá EUR/USD sau khi cặp tiền tệ này chạm gần mức thấp
nhất kể từ năm 2017 là 1.0340. Mức giảm khoảng 10% từ mức
cao nhất ngày 10/2 là 1,1495 xuống mức thấp nhất ngày 13/5 ở
mức 1,0349 phần lớn là do thị trường định vị sự phân kỳ giữa lộ
trình thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay từ Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ - trái ngược với việc Ngân hàng Trung ương châu Âu do
dự trong việc tăng lãi suất khi nhấn mạnh rằng áp lực lạm phát
chỉ là tạm thời. Áp lực còn gia tăng lên đồng EUR khi cuộc chiến
ở Ukraine nổ ra và các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Nga được
dự báo sẽ mang đến những tác động tiêu cực cho nền kinh tế khu
vực đồng tiền chung nhiều hơn là về phía nền kinh tế Mỹ.
Trong hai tuần qua, đã có những tiến hiệu đảo chiều rõ ràng
hơn khi kỳ vọng về sức mạnh của đồng EUR ngày một gia tăng.
Những bình luận từ các thành viên của ECB đã cho thấy sự ủng
hộ mạnh mẽ hơn cho việc tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát,
trong khi dữ liệu kinh tế Mỹ liên tục suy yếu và những cảnh báo
về lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp Mỹ đã dẫn đến những lo
ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Tỷ giá EUR/USD đang hình thành xu hướng tăng giá trong ngắn
hạn với đường trung bình động 5, 10 và 21 ngày cho tín hiệu tăng.
Bất kỳ sự bứt phá nào vượt qua mức 1,0786 sẽ giúp kiểm định
chính xác cho xu hướng tăng này, nhưng ngược lại, nếu cặp tiền
tệ này giảm xuống dưới mức trung bình động 10 ngày 1,0580 sẽ
khiến xu hướng này trở nên không chắc chắn.

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.

