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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Theo Bộ Công Thương, trong những tháng đầu năm 2022 tổng 

kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tổng 
kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng ước đạt 311 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch 
xuất khẩu ước đạt 156,5 tỷ USD, tăng 29,8%; nhập khẩu hàng hóa ước đạt 155 
tỷ USD, tăng 22,6%. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng ước tính xuất siêu 
1,53 tỷ USD, qua đó giúp ổn định nguồn cung USD, góp phần ổn định tỷ giá và 
bức tranh vĩ mô của nền kinh tế. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh Việt 
Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng bởi xung đột giữa Nga và 
Ucraina… 
 * Thế giới: Giá dầu thế giới hướng tới chuỗi tăng điểm theo tháng dài nhất 

trong hơn một thập kỷ khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đồng thuận về 
lệnh cấm nhập khẩu một phần dầu thô từ Nga trong khi Trung Quốc tiếp tục 
nới lỏng các biện pháp chống dịch Covid-19, qua đó làm tăng kỳ vọng về nhu 
cầu sử dụng trong những tháng tới. Dầu thô Brent đã đạt gần mức 123 USD/
thùng, mức cao nhất trong 2 tháng. Vòng trừng phạt mới nhất của EU sẽ cấm 
mua dầu từ Nga được vận chuyển bằng đường biển nhưng bao gồm miễn trừ 
tạm thời đối với các đường ống, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel 
cho biết. Giá dầu thô đã tăng vọt trong năm nay do xung đột ở Ukraine làm 
thắt chặt nguồn cung toàn cầu vào thời điểm nhu cầu tăng cao, làm cạn kiệt 
kho dự trữ và đẩy giá dầu lên mức cao nhất mọi thời đại. Sự gia tăng của giá 
dầu đã thúc đẩy lạm phát tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây, khiến 
các ngân hàng trung ương phải thắt chặt trở lại chính sách tiền tệ của mình. 
Phần lớn các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đều ủng hộ cho đợt tăng 
lãi suất mạnh tay 0.5% vào tháng 6 và 7 sắp tới, động thái chưa có tiền lệ từ 
trước đến nay. Về phía nguồn cung, OPEC + thông báo sẽ bám sát thỏa thuận 
đạt được vào năm ngoái, với mức tăng sản lượng khiêm tốn trong tháng 7 là 
432.000 thùng/ngày, từ chối lời kêu gọi của phương Tây về việc tăng nhanh sản 
lượng hơn để giảm giá.

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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 30/05:
Open:  23.110 - 23.300
Low:  23.110 - 23.300
High:  23.110 - 23.300
Close:  23.110 - 23.300
USD Index: 101.367

Ngày 31/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.110 - 23.300
TG Trung tâm : 23.057
Sàn - Trần         : 22.365 - 23.749
CNY Fixing : 6.6607 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

32 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 441 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ



GBP/USD:

     Tỷ giá GBP/USD ghi nhận mức cao nhất trong một tháng vào 
thứ Sáu tuần trước là 1,2666 và tiếp tục tăng thêm 0.5% vào tối 
qua theo đà suy yếu của đồng USD trước kỳ vọng FED có thể làm 
chậm lại kế hoạch tăng lãi suất trong quý cuối năm nay. Chỉ số 
USD Index đã suy yếu hơn 3,5% so với mức đỉnh vào giữa tháng 
5, điều này đã giúp đồng bảng Anh phục hồi sau khi giảm xuống 
mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020 vào đầu tháng. 

     Trong khi đó, nếu NHTƯ Anh tiếp tục giữ kế hoạch tăng lãi 
suất với mức lãi suất cơ bản kỳ vọng vào cuối năm nay là 2,25% 
(tương ứng với việc tăng lãi suất trong 5 quý liên tiếp) nhiều khả 
năng tỷ giá GBP/USD có thể sớm quay trở lại ngưỡng 1.30. Trong 
tuần này, các chỉ báo kỹ thuật đang hỗ trợ cho tín hiệu tăng đối 
với cặp tiền tệ này với các mức kháng cự gần nhất là 1.2727 và 
1.2746 trong khi mức hỗ trợ sẽ là 1.2625.

USD/CAD: 

   Đồng CAD đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 tuần so với 
USD trong ngày thứ Hai, khi dữ liệu cho thấy thặng dư tài khoản 
vãng lai của Canada đang chuyển biến tích cực và các dự báo cho 
thấy khả năng cao Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tăng lãi suất 
trong tuần này. Thị trường tiền tệ kỳ vọng BoC sẽ tăng lãi suất cơ 
bản thêm 0.5% lần thứ hai liên tiếp trong cuộc họp chính sách 
vào ngày mai. Dữ liệu GDP của Canada, được công bố trong ngày 
hôm nay, có thể giúp định hướng các kỳ vọng đối với chính sách 
của Ngân hàng Trung ương Canada. Giá dầu, một trong những 
mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, đã tăng 1,8% lên 117,17 
USD/thùng sau khi Trung Quốc quyết định nới lỏng các yêu cầu 
phong tỏa nhằm chống dịch Covid-19 và Liên minh châu Âu 
thông báo thỏa thuận chấm dứt 90% lượng dầu nhập khẩu dầu từ 
Nga. Mức 1.25 có thể là mục tiêu trong tháng 6 của cặp USD/
CAD.

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.

 XU HƯỚNG CÁC CẶP TIỀN TỆ
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                            BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ 


