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DỰ BÁO TRONG NGÀY
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XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

SBV

PBoC

USD Index

Ngày 09/06:
Open: 23.100 - 23.290
Low: 23.100 - 23.290
High: 23.100 - 23.290
Close: 23.100 - 23.290
USD Index: 103.307

+ Tỷ giá trung tâm tăng 3
đồng vào sáng nay

(Tỷ giá niêm yết)

công bố vào tối nay và sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết sẽ bắt đầu lộ

Ngày 10/06:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.080 - 23.270
TG Trung tâm: 23.065
Sàn - Trần
: 22.373 - 23.757
CNY Fixing : 6.6994

+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 183 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
0.7% vào tối qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Chỉ số USD Index tăng hơn 0.7% sau phiên giao dịch hôm qua, đánh
dấu mức cao nhất trong 2 tuần so với đồng EUR, trước dữ liệu lạm phát tháng 5 của
Mỹ định hướng cho kế hoạch thắt chặt chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sẽ được
trình tăng lãi suất vào tháng tới. Các dự báo sơ bộ cho thấy giá cả tiêu dùng tại Mỹ có

thể tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 5, qua đó thắp lên hy vọng rằng mức lạm phát cao
nhất hàng thập kỷ đã đạt đỉnh vào tháng 3 và sẽ bắt đầu hạ nhiệt dần trong những
tháng tới. Điều này có thể cân nhắc FED làm chậm lại tốc độ tăng lãi suất vào những
tháng cuối năm để vừa cố gắng kiềm chế lạm phát mà không làm nền kinh tế lâm vào
suy thoái. Thị trường hiện tại gần như đã xác thực khả năng gần như chắc chắn FED
sẽ tăng lãi suất 0.5% trong cuộc họp chính sách tháng 6 vào tuần tới nhưng lộ trình

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

tăng lãi suất trong năm nay vẫn là một ẩn số lớn mà FED gần đây đã khẳng định sẽ
phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu của nền kinh tế Mỹ trong thời gian tới.
Đồng bạc xanh vẫn đang được hỗ trợ khá
tốt từ các chính sách của FED với mức tăng
1,1% trong tuần này - mức tăng lớn nhất kể
từ tuần cuối tháng 4. Chỉ số USD Index giao
dịch chủ yếu trong biên độ 101 - 105 từ
đầu năm đến nay nhưng nếu dữ liệu CPI
tuần này cho thấy mức tăng cao hơn dự báo
dẫn đến bất kỳ tín hiệu thặt chặt chính sách
mạnh tay hơn của FED vào tuần tới, khả
năng sẽ tạo thêm động lực tăng giá đối với đồng USD thoát khỏi vùng giá trên.
Trong khi đó, đồng EUR đã không thể giữ đà tăng sau khi Chủ tịch ECB phát biểu
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sau cuộc họp chính sách tháng 6, và đóng cửa cuối ngày với mức giảm gần 1% so với
USD. Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết cơ quan này sẽ kết thúc chu kỳ nới lỏng
định lượng vào ngày 1/7 và tăng lãi suất thêm 0.25% vào ngày 21/7. ECB cũng dự kiến
sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất 0.5% vào tháng 9 nếu như triển vọng lạm phát của
khu vực này không cho thấy dấu hiệu cải thiện trong những tháng sắp tới.
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
AUD/USD:
Đồng AUD ghi nhận phiên giảm điểm khoảng 1,3% vào tối
qua, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 0,7140 do sự sụt giảm mạnh của các
chỉ số chứng khoán toàn cầu trước triển vọng tăng trưởng kinh tế
ngày một xấu và lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc liên tục
chinh phục thất bại ngưỡng 0,7254 của đường trung bình động
200 ngày nhiều khả năng khiến đà giảm của cặp AUD/USD còn
kéo dài, hướng trở lại về mức 0,7055.
Đồng AUD chịu ảnh hưởng lớn về diễn biến giá cả hàng hóa
đang cho thấy mối tương quan chặt chẽ với thị trường chứng khoán
trong những tháng gần đây, trong khi đồng USD có xu hướng được
hưởng lợi như một tai sản an toàn có tính thanh khoản cao nhất.
Ngay cả một đợt tăng lãi suất có thể cao hơn 0.5% từ Ngân hàng
Dự trữ Úc (RBA) trong tuần này cũng không giúp ích được gì nhiều
cho xu hướng ngắn hạn của đồng AUD. Thị trường đang đánh giá
khả năng cao nhất cho một đợt tăng khoảng 50 điểm cơ bản, lên
mức 1,35% vào tháng 7 và kỳ vọng lãi suất sẽ ở mức 3% vào cuối
năm 2022. Trong khi hầu hết các chuyên gia kinh tế đều hoài
nghi RBA sẽ đi theo lộ trình cứng rắn như vậy, cơ quan này dường
như muốn đưa lãi suất cơ bản về mức trung lập với tốc độ nhanh
hơn những gì mà họ dự tính trước 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.

