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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

USD Index

PBoC

SBV

Ngày 07/06:
Open: 23.090 - 23.280
Low: 23.090 - 23.280
High: 23.090 - 23.280
Close: 23.090 - 23.280
USD Index: 102.332

+ Tỷ giá trung tâm không
đổi vào sáng nay

(Tỷ giá niêm yết)

giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt

Ngày 08/06:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.100 - 23.290
TG Trung tâm: 23.057
Sàn - Trần
: 22.365 - 23.749
CNY Fixing : 6.6634

211,43 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng 27,95 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối

+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 15 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan vừa công bố, tổng trị
giá xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 306,16 tỷ USD,
tăng 16% (tương ứng tăng 42,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng trị

doanh nghiệp trong nước là 94,73 tỷ USD, tăng 17,7% (tương ứng 14,25 tỷ USD) so
với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, cán cân thương
mại cả nước thặng dư 446 triệu USD.
* Thế giới: Ngân hàng Thế giới
(WB) đã cắt giảm dự báo về tăng
trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022,

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

trong đó cảnh báo rằng lạm phát
tăng nhanh và tăng trưởng suy yếu
trong vài năm sắp tới có thể gây ra
những hậu quả lớn đối với các nền
kinh tế có mức thu nhập thấp và
trung bình. Ngay cả khi suy thoái
kinh tế toàn cầu được ngăn chặn, thì những tác động của lạm phát đình trệ vẫn
có thể kéo dài trong vài năm - trừ khi nguồn cung ứng toàn cầu sớm trở về mức
bình thường trở lại. WB ước tính tăng trưởng toàn cầu năm nay có thể giảm xuống
2,9% so với mức dự báo vào tháng 1 là 4,1% và ước tính 3,2% vào tháng 4 do giá
năng lượng và lương thực tăng nhanh, nguồn cung bị gián đoạn từ cuộc chiến Nga
- Ukraine và do các Ngân hàng Trung ương trên toàn cầu tăng lãi suất trở lại từ mức
thấp kỷ lục. Nền kinh tế thế giới đã phục hồi 5,7% vào năm 2021 sau khi đại dịch
Covid-19 gây ra cuộc suy thoái toàn cầu lớn nhất kể từ Thế chiến II trong năm 2020.
Lạm phát tăng nhanh và tăng trưởng chậm lại đã làm dấy lên lo ngại đối với các

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

lãnh đạo của WB về việc nền kinh tế toàn cầu đang bước vào thời kỳ lạm phát đình

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

trệ như đã từng xảy ra vào những năm 1970. Do đó, việc thắt chặt chính sách tiền
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tệ mạnh tay hơn có thể phải thực hiện một lần nữa để đưa lạm phát trở lại mức mục
tiêu nhưng điều này có thể kích hoạt nguy cơ suy thoái 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
USD/CAD:
Đồng CAD đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong gần bảy tuần so
với đồng bạc xanh vào thứ Ba khi giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu
Canada tăng cao hơn so với Mỹ. Đóng cửa cuối ngày, đồng CAD ghi
nhận mức tăng hơn 0,4%, ở mức $1,2530, sau khi chạm mức cao
nhất kể từ ngày 21/4 ở mức $1,2525. Khoảng cách giữa lợi suất kỳ
hạn 10 năm của Canada và Mỹ đã mở rộng từ 4,5 điểm cơ bản lên 20
điểm cơ bản theo hướng có lợi cho trái phiếu Canada, mức chênh
lệch lớn nhất kể từ tháng 8/2012. Sự chênh lệch này diễn ra sau đợt
tăng lãi suất 0.5% thứ hai liên tiếp của Ngân hàng Trung ương Canada
vào tuần trước, đồng thời cơ quan này cũng cho biết rằng họ đã sẵn
sàng có thêm hành động mạnh mẽ hơn nếu cần để đưa lạm phát trở
về mức mục tiêu 2%.
Dầu thô kỳ hạn giao dịch tại thị trường Mỹ đã tăng hơn 0,8%, đạt
mức 119,41 USD/thùng trong ngày hôm qua, được hỗ trợ bởi những
lo ngại về nguồn cung và triển vọng nhu cầu cao hơn khi Trung Quốc
nới lỏng các đợt phong tỏa nhằm kiểm soát đại dịch Covid-19. Dầu
mỏ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Canada. Thặng
dư thương mại của Canada bất ngờ thu hẹp xuống mức 1,5 tỷ CAD
trong tháng 4 do cả xuất khẩu và nhập khẩu đều chậm lại, nhưng các
nhà kinh tế cho biết sự sụt giảm này có thể là tạm thời khi gián đoạn
chuỗi cung ứng giảm bớt và xuất khẩu dầu được phục hồi. Dữ liệu PMI
còn cho thấy hoạt động kinh tế tại Canada đang mở rộng với tốc độ
nhanh hơn trong tháng 5 trong khi dữ liệu tuyển dụng việc làm tăng
lên mức cao nhất trong 11 tháng.
Như vậy cặp tiền tệ USD/CAD đã giảm về mức mục tiêu 1,25 được
dự báo trong báo cáo gần nhất. Nhiều khả năng xu hướng tăng sẽ
sớm xuất hiện trở lại đối với cặp tiền tệ này khi các quyết định tăng lãi
suất trong tháng 6 và 7 của FED có thể tiếp thêm sức mạnh của đồng
USD. Mức 1,27 có thể mức phục hồi mà cặp USD/CAD hướng đến
trong 1-2 tuần 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.

