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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Báo cáo từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy từ đầu năm đến 

ngày 15/5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 187,3 
tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 23,44 tỷ USD) so với cùng kỳ 2021. Trong khi 
đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 83,26 tỷ USD, tăng 17,8% 
(tương ứng tăng 12,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, tính đến hết 
ngày 15/5, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI 
đạt 98,8 tỷ USD, tăng 13,3%, tương ứng tăng 11,63 tỷ USD so với cùng kỳ năm 
trước, chiếm 73,1% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Năm 2021, xuất khẩu cả 
nước đạt 336,3 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020 nhưng kim ngạch xuất khẩu 
của khối doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô) đạt 247,5 tỷ USD tăng 21,1%, chiếm 
73,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, khối doanh nghiệp FDI vẫn là trụ cột 
chính của hoạt động xuất khẩu cả nước. Dù xuất khẩu tăng mạnh nhưng mức độ 
phụ thuộc vào khu vực FDI lại tăng lên trong những năm gần đây.
 * Thế giới: Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng so với các 

đồng tiền chính khi thị trường châu Á mở cửa sáng nay với việc thị trường hạ thấp 
kỳ vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong bối cảnh có các tín hiệu 
cho thấy cơ quan này có thể làm chậm lại hoặc thậm chí tạm dừng chu kỳ thắt 
chặt trong nửa cuối năm nay. 
   Trong khi đó, giá dầu thế giới đang giao dịch quanh mức cao nhất trong hai 

tháng. Cụ thể, giá dầu Brent đang chứng kiến mức tăng theo tuần mạnh nhất trong 
gần 2 tháng, được hỗ trợ bởi triển vọng EU tiến tới cấm nhập khẩu hoàn toàn dầu 
thô của Nga và nhu cầu đi lại tăng cao vào mùa hè tại Mỹ. Giá dầu thô Brent đã 
tăng lên mức 118,17 USD/thùng vào tối qua và hướng với mức tăng khoảng 4% 
trong tuần này. Tính từ đầu năm đến nay giá dầu thế giới đã tăng khoảng 50% 
do căng thẳng nguồn cùng và nhu cầu đi lại bùng nổ sau đại dịch. Trong cuộc 
họp gần nhất OPEC+ cho biết sẽ tuân thủ thỏa thuận về hạn mức sản lượng dầu 
năm ngoái tại cuộc họp ngày 2/6 và nâng mục tiêu sản lượng tháng 7 lên 432.000 
thùng/ngày, từ chối lời kêu gọi của các quốc gia nhập khẩu phương Tây về việc 
tăng sản lượng nhanh hơn để giảm giá nhiên liệu 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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TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 26/05:
Open:  23.110 - 23.300
Low:  23.110 - 23.300
High:  23.110 - 23.300
Close:  23.110 - 23.300
USD Index: 101.758

Ngày 27/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.110 - 23.300
TG Trung tâm : 23.109
Sàn - Trần         : 22.416 - 23.802
CNY Fixing : 6.7387 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 621 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ



USD/CAD:

     Đồng CAD tăng khoảng 0.3% so với USD trong ngày hôm qua 
khi giá dầu thế giới liên tục mở rộng đà tăng từ đầu tuần đến nay 
kết hợp với sự phục hồi của thị trường chứng khoán toàn cầu, qua 
đó phần nào bù đắp cho dữ liệu bán lẻ tháng 3 của Canada không 
như kỳ vọng. Doanh số bán lẻ của Canada không thay đổi trong 
tháng 3 so với tháng trước đó khi doanh số bán hàng tại các đại 
lý xe hơi và phụ tùng thấp hơn so với mức tăng chung của các 
ngành khác. 

    Các dự báo gần đây đang nghiêng về khả năng Ngân hàng 
Trung ương Canada sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0.5% vào thứ 4 
tuần sau. Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế tại Mỹ từ bán lẻ đến 
sản xuất đang có dấu hiệu chững lại khiến thị trường tăng kỳ vọng 
FED sẽ bớt mạnh tay hơn trong quá trình thắt chặt lãi suất những 
tháng cuối năm 2022. Có thể bước vào thời điểm mùa thu năm 
nay quan điểm về thắt chặt tiền tệ của FED sẽ ôn hòa hơn giai 
đoạn hiện nay và FED sẽ tập trung quan sát các chỉ báo sức khỏe 
của nền kinh tế Mỹ  khi lãi suất cơ bản đã quay trở lại mức 2%.

     Trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, giá dầu WTI vẫn đang bứt phá 
đi lên, hiện giao dịch ở mức 114 USD/thùng, tăng hơn 3% trong 
ngày hôm qua trong khi nhu cầu tại thị trường Mỹ được dự báo sẽ 
gia tăng mạnh trong kỳ cao điểm đi lại mùa du lịch hè tại nước 
này. Bên cạnh đó, dữ liệu tối qua cũng cho thấy sự sụt giảm trong 
các kho dữ trữ dầu tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

     Trong ngày hôm nay, dữ liệu PCE (chỉ số giá tiêu dùng cá nhân) 
của Mỹ sẽ đánh giá khả năng lạm phát tại nước này liệu đã đạt 
đỉnh hay chưa và bất kỳ tín hiệu yếu hơn nào từ dữ liệu lần này sẽ 
ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của đồng USD khiến tỷ giá USD/
CAD giảm điểm hướng về mức 1.25. Ở kịch bản ngược lại, cặp 
tiền tệ này có thể quay lại vùng 1.29 trong tuần sau.

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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