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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 17/05:
Open: 23.030 - 23.220
Low: 23.030 - 23.220
High: 23.030 - 23.220
Close: 23.030 - 23.220
USD Index: 104.189

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm
20 vào sáng nay

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 433 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Chi tiêu bán lẻ tại
Mỹ tăng trong tháng thứ tư liên
tiếp là dấu hiệu mới nhất cho

(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 18/05:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.030 - 23.220
TG Trung tâm : 23.140
Sàn - Trần
: 22.446 - 23.834
CNY Fixing : 6.7421

USD Index

PBoC

thấy các hộ gia đình đang bùng
nổ nhu cầu mua sắm, đặt hàng
tại các cửa hàng và nhà sản xuất
bất chấp sức ép từ lạm phát cao.
Doanh số bán lẻ tháng 4 - thước
đo chi tiêu tại các cửa hàng mua
sắm trực tiếp, trực tuyến và tại nhà hàng - đã tăng 0,9% so với tháng trước đó.
Người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn tại các nhà hàng và quán bar đồng thời tăng
chi tiêu cho xe hơi, đồ nội thất, quần áo và đồ điện tử. Trong một dấu hiệu khác
của động lực kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết sản xuất công nghiệp,
thước đo sản lượng tại các nhà máy, mỏ khai thác và trung tâm cung cấp sản
phẩm tiện ích, cũng đã tăng 1,1% trong tháng 4 - đánh dấu tháng tăng điểm thứ
tư liên tiếp. Các dữ liệu kinh tế công bố trong ngày hôm qua cho thấy rằng động
lực từ nhu cầu trong nước là rất mạnh mẽ. Điều này giúp bật đèn xanh cho FED
tiếp tục tăng lãi suất, như một phần trong nỗ lực mạnh tay nhất trong nhiều thập
kỷ nhằm kiềm chế áp lực leo thang của giá cả. Báo cáo doanh số bán lẻ hôm thứ
Ba đồng thời cho thấy người tiêu dùng đang tiếp tục chuyển chi tiêu từ hàng hóa
sang dịch vụ khi sự gia tăng của các trường hợp nhiễm mới Covid-19 từ biến thể
Omicron giảm dần và người dân ra đường nhiều hơn để tham gia các hoạt động
trực tiếp.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell, trong bài phát biểu tối qua tại
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sự kiện kinh tế do Tạp chí Wall Street Journal tổ chức, cho biết FED đang tập trung
chặt chẽ vào việc hạ nhiệt lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm. FED phải
đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là kiểm soát lạm phát mà không thúc đẩy tỷ
lệ thất nghiệp gia tăng trở lại và gây ra nguy cơ suy thoái kinh tế. Ông Powell hiện
ủng hộ cho một đợt tăng lãi suất 0.5% vào tháng 6 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
GBP/USD:
Đồng bảng Anh đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 5 tháng
5 vào thứ Ba khi dữ liệu về thị trường lao động mạnh mẽ củng cố
kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ cần tiếp tục
tăng thêm lãi suất để chống lại lạm phát đang ở mức cao. Trong
phiên châu Á sáng nay, tỷ giá GBP/USD giao dịch quanh biên độ
1,2463 - 1,2510. Nếu cặp tiền tệ này có thể vượt qua mức kháng
cự 1.2513 - 1.2521 có thể xác nhận xu hướng tăng hướng đến
mức mục tiêu 1.2592.
Tỷ lệ thất nghiệp của Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ
năm 1974 trong 3 tháng đầu năm nay, trong khi tổng mức chi trả
lương toàn xã hội tăng 7,0% so với một năm trước đó, vượt xa dự
báo trung bình của các nhà kinh tế với mức tăng 5,4% khi các
công ty tăng mức tiền thưởng để thu hút hoặc giữ chân nhân viên.
Với sự gia tăng mức thu nhập của người lao động đã làm tăng khả
năng BoE tăng lãi suất thêm 40-50 điểm vào tháng 6 sắp tới.
Ngoài ra, việc đồng USD đang suy yếu trở lại trên phạm vi toàn
cầu cũng giúp thúc đẩy đà tăng của tỷ giá GBP/USD. Thị trường
tiền tệ hiện đang định giá gần như chắc chắn về một đợt tăng lãi
suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 6 của BoE. Kỳ vọng về
khả năng lãi suất được điều chỉnh tăng thường là yếu tố hỗ trợ cho
tiền tệ.
Các chuyên gia kinh tế cũng đang theo dõi những diễn biến
mới nhất liên quan đến Bắc Ireland. Ngoại trưởng Anh Liz Truss
hôm thứ Ba cho biết bà dự định ban hành dự luật trong những tuần
tới để thực hiện các thay đổi đối với giao thức Bắc Ireland, một
phần của thỏa thuận Brexit. EU trước đó đã cảnh báo về hành
động pháp lý và một cuộc chiến thương mại nếu London có bất kỳ
hành động đơn phương nào đối với giao thức Bắc Ireland về các
quy định quản lý hoạt động thương mại hậu Brexit với khu vực
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.

