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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 31/05:
Open: 23.110 - 23.300
Low: 23.110 - 23.300
High: 23.110 - 23.300
Close: 23.110 - 23.300
USD Index: 101.783
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 01/06:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.110 - 23.300
TG Trung tâm : 23.060
Sàn - Trần
: 22.368 - 23.752
CNY Fixing : 6.6651
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng,

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT : 0934 20 40 60

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 44 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.2% vào tối qua.

Tâm lý thị trường:

* Trong nước: Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đạt 54,7 điểm trong
tháng 5, cao hơn mức 51,7 điểm vào tháng trước đó. Điều này cho thấy sự cải
thiện đáng kể trong sản xuất khu vực tư nhân thời điểm sắp kết thúc quý II. Các
nhà sản xuất cho biết sản lượng tháng trước tăng mạnh và nhanh nhất trong 13
tháng trở lại đây nhờ số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng với tốc độ đáng kể khi
sức cầu của nền kinh tế được cải thiện. Đơn hàng xuất khẩu mới dù chịu ảnh
hưởng từ chính sách thắt chặt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của Trung
Quốc nhưng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng nhanh hơn, đóng góp vào việc tăng
sản lượng của tháng 5. Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa ở Trung Quốc đã
ảnh hưởng lên các hoạt động sản xuất theo hai hướng: hạn chế nhu cầu hàng
hóa xuất khẩu và tiếp tục làm thời gian giao hàng bị kéo dài. Do đó, các doanh
nghiệp đều hy vọng hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc sớm bình thường trở
lại, từ đó tiếp tục thúc đẩy quá trình phục hồi sản xuất ở Việt Nam.
Trong khi đó, dữ liệu PMI
sản xuất của khu vực châu
Á nhìn chung vẫn chậm
lại trong tháng 5 trước áp
lực suy yếu từ nền kinh tế
Trung Quốc. Nhiều nền
kinh tế có mức độ phụ
thuộc lớn vào thương mại
& xuất khẩu đang phải đối
mặt với rủi ro ngày càng gia
tăng khi chính sách zero-Covid tại Trung Quốc đang kìm hãm hoạt động sản
xuất và cung ứng của trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới này bên cạnh các
vấn đề về chuỗi cung ứng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine và sự tụt dốc
của tiêu dùng trong giai đoạn lạm phát tăng cao hiện nay. Sự suy giảm hoạt
động sản xuất đã được ghi nhận tại Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Úc...
trong tháng 5.
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:
Lạm phát tại khu vực đồng euro tăng lên mức +8,1% vào tháng
5, phản ánh chi phí tiêu dùng ngày càng tăng đối với các hộ gia
đình tại châu Âu do ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine
cùng với các lệnh trừng phạt mà các chính phủ châu Âu đã áp
dụng để đáp trả. Dữ liệu từ cơ quan thống kê của Liên minh châu
Âu đánh dấu sự tăng tốc mạnh mẽ từ tỷ lệ lạm phát +7,4% được
ghi nhận trong cả tháng 4 và tháng 3. Giá cả tiêu dùng đã tăng
với tốc độ nhanh nhất kể từ khi dữ liệu này được sử dụng vào đầu
năm 1997.
Giá năng lượng trong tháng 5 cao hơn 39,2% so với một năm
trước đó. Giá lương thực, giá cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất cũng
tăng với tốc độ nhanh hơn. Nga là nhà cung cấp năng lượng lớn
cho châu Âu và việc EU thông qua các biện pháp hạn chế xuất
khẩu dầu của Nga trong ngày đầu tuần vừa qua đã khiến giá dầu
thô tăng ngay lập tức, với giá dầu Brent tăng 1,6% lên mức 119,52
USD/thùng. Các biện pháp trừng phạt có thể sẽ giữ giá năng lượng
cao hơn và lâu hơn, làm tăng nguy cơ khu vực đồng tiền chung
này rơi vào suy thoái. Hệ quả là các hộ gia đình sẽ chi tiêu ít hơn
cho hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong khu vực, trong khi
các nhà sản xuất đang phải đối mặt với chi phí đầu vào tăng cao.
Với lạm phát đạt kỷ lục, Ngân hàng Trung ương châu Âu cho
biết sẽ kết thúc chương trình mua trái phiếu vào tháng 7 và nâng
lãi suất cơ bản lên 0% vào tháng 9, từ mức âm 0,5% hiện nay.
Theo nhà kinh tế trưởng Philip Lane của ECB cho biết hai đợt tăng
lãi suất thêm 0.25% mỗi đợt đang được xem xét. Bên cạnh động
lực từ cuộc họp của ECB vào tháng 6, các chỉ báo kỹ thuật đều
đang nghiêng về tín hiệu tăng nhiều hơn của cặp EUR/USD với
mục tiêu thử thách trở lại mức 1.0786 - mức kháng cự mà cặp tiền
tệ này đã gặp thất bại khi thử thách vào ngày thứ Hai đầu tuần
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.

