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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 29/04:
Open: 22.870 - 23.050
Low: 22.870 - 23.050
High: 22.870 - 23.050
Close: 22.870 - 23.050
USD Index: 103.528

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

PBoC

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm
12 đồng vào sáng nay

+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 549 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
nhẹ vào tối qua.

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong 4 tháng
đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt
Nam ước đạt khoảng 31,8 tỷ USD, tăng 7% so với 4 tháng đầu năm 2021; trong

(Tỷ giá niêm yết)

đó xuất khẩu đạt khoảng 17,9 tỷ USD, tăng 15,6%; nhập khẩu khoảng 13,9 tỷ USD,

Ngày 04/05:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.880 - 23.060
TG Trung tâm : 23.128
Sàn - Trần
: 22.434 - 23.822
CNY Fixing : 6.6177

giảm 2,3%. Như vậy, giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt gần 4 tỷ USD, gấp
3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021.
* Thế giới: Chỉ số USD Index đạt mức cao nhất trong 20 năm vào tuần trước với
kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tích cực hơn các Ngân hàng Trung ương của
các nền kinh tế lớn khác trong việc thắt chặt chính sách khi lạm phát đang ở tốc
độ nhanh nhất trong 40 năm. Theo các cuộc khảo sát mới nhất, thị trường nhận
định gần như chắc chắn FED sẽ tăng lãi suất 0.5% sau cuộc họp chính sách tháng

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

5 kết thúc vào rạng sáng ngày mai và 90% khả năng sẽ tăng thêm 0.5% nữa trong
cuộc họp vào tháng 6 sắp tới. Nhận định của Chủ tịch FED Jerome Powell khi kết
thúc cuộc họp sẽ được thị trường quan sát kỹ lưỡng để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu
mới nào về việc liệu cơ quan này có tiếp tục tăng lãi suất để chống lại áp lực giá
cả gia tăng ngay cả khi nền kinh tế suy yếu. Các dự báo mới nhất cho thấy, mặt
bằng lãi suất cơ bản của nền kinh tế Mỹ sẽ sớm đạt mức bình quân khoảng 3%
vào cuối năm nay và khoảng 5% vào những năm tới do kỳ vọng lạm phát sẽ chưa
thể sớm giảm xuống dưới mức 4%.
Dữ liệu tối qua cho thấy nhu cầu tuyển dụng việc làm của các doanh nghiệp tại
Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 3 do tình trạng thiếu công nhân vẫn
tiếp diễn. Điều này cũng đồng nghĩa rằng các doanh nghiệp có thể tiếp tục tăng
lương, qua đó khiến lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao kéo dài. Báo cáo kinh tế
quan trọng nhất của Mỹ trong tuần này sẽ là số lượng việc làm phi nông nghiệp kỳ
tháng 4 được công bố vào tối cuối tuần này. FED cũng có khả năng sẽ thông qua
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kế hoạch bắt đầu thu hẹp danh mục tài sản trị giá gần 9 nghìn tỷ USD, bắt đầu từ
tháng 6, với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những lần thực hiện trước đây.
Bên cạnh đó, đồng USD còn được hưởng lợi từ các dòng chảy trú ẩn an toàn
khi các biện pháp phong tỏa chống Covid-19 ở Trung Quốc gây ra lo ngại cho tăng
trưởng kinh tế và những gián đoạn mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
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:
Ngân hàng Trung ương Australia hôm thứ Ba tuần này đã tăng
lãi suất cơ bản thêm 25 điểm lên mức 0,35%. Mức tăng này cũng
đánh dấu lần đầu tiên được thực hiện sau hơn một thập kỷ. Động thái
này đã giúp đồng AUD tăng hơn 1%, lên mức 0,7115 so với USD, do
các dự báo đưa ra trước đó đều nhận định RBA chỉ tăng lãi suất lên
mức 0,25%. Sự thay đổi chính sách diễn ra sau khi lạm phát tiêu
dùng tăng vọt lên mức cao nhất 20 năm là 5,1% trong quý đầu tiên,
đặc biệt là chi phí xăng dầu, nhà ở, thực phẩm và giáo dục. Lạm phát
cơ bản đã tăng lên 3,7% và cao hơn biên độ mục tiêu của RBA lần
đầu tiên kể từ năm 2010, một sự đảo chiều đáng kể so với những năm
gần đây khi chỉ số này liên tục giảm mạnh. Dữ liệu công bố sáng nay
cho thấy doanh số bán lẻ của Úc đã tăng cao hơn dự báo trong tháng
thứ ba liên tiếp vào tháng 3 nhờ chi tiêu nội địa tăng mạnh. Cụ thể,
doanh số bán lẻ đã tăng 1,6% trong tháng 3 lên mức kỷ lục 33,6 tỷ
AUD.
Về mặt kỹ thuật, tỷ giá AUD/USD đang được hỗ trợ tại mức
0.7030 trong khi bất kỳ tín hiệu tăng nào phá vỡ được mức kháng cự
0.7150 đều xác thực cho xu hướng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn
đã kết thúc. Dự báo những tín hiệu sau cuộc họp của FED vào tối nay
sẽ đóng vai trò quan trọng định hình cho những diễn biến tiếp theo
của cặp tiền tệ này. Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực gần đây
của nền kinh tế Úc và khả năng RBA có thể tiếp tục tăng lãi suất
thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 6 và 7 sắp tới sẽ là nhân tố hỗ trợ
mạnh cho đà tăng của cặp tiền tệ này trong thời gian tới.
USD/JPY:
Tỷ giá USD/JPY được kỳ vọng sẽ duy trì quanh mức 130.05 - 130.20
trong ngày hôm nay khi thị trường Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ lễ
và chờ đợi kết quả cuộc họp của FED vào tối nay. Vùng giá quanh
mức 129.3 - 131.3 dự kiến là vùng giao dịch trong ngắn hạn, trong
khi mức mục tiêu 135.2 tiếp tục là mức khuyến nghị duy trì trong 2
tháng sắp tới do sự khác biệt lớn trong chính sách tiền tệ giữa NHTƯ
Mỹ và Nhật Bản.
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.

