Bản tin
thị trường
Thứ Năm, ngày 12 tháng 05 năm 2022

DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 11/05:
Open: 22.940 - 23.120
Low: 22.940 - 23.120
High: 22.940 - 23.120
Close: 22.940 - 23.120
USD Index: 103.920
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 12/05:
Xu hướng
: TĂNG
Giá niêm yết : 23.000 - 23.190
TG Trung tâm : 23.151
Sàn - Trần
: 22.456 - 23.846
CNY Fixing : 6.7292
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng
10 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 2 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: NHNN vừa thông báo điều chỉnh tăng giá bán USD kỳ hạn 3 tháng
từ mức 23.050 lên mức 23.250 tương ứng với mức tăng 200 đồng và các giao dịch
sẽ không hủy ngang. Tỷ giá liên ngân hàng phản ứng khá nhạy với thông tin này
khi bật tăng nhanh lên mức cao nhất trong ngày là 23.085 - 23.100. Với áp lực
lớn từ đà tăng mạnh của đồng USD trên phạm vi toàn cầu đặc biệt là khả năng
NHTƯ Mỹ sẽ tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất vào tháng 6,7 và 9 sắp tới, xu hướng
tăng của tỷ giá trong nước sẽ còn tiếp tục được hỗ trợ. Dự báo vùng giá quanh
mức 23.100 - 23.120 có thể là vùng giá kỳ vọng của tỷ giá liên ngân hàng trong
khoảng 1 tháng sắp tới.
* Thế giới: Đồng USD đã giữ gần mức cao nhất trong hai thập kỷ vào tối qua sau
khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ được kiểm soát ít hơn so với dự kiến của thị
trường, yếu tố có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang buộc phải thắt chặt chính sách
một cách quyết liệt hơn. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng vào tháng trước đã đánh dấu
lần giảm đầu tiên trong 8 tháng, giảm từ mức 8,5% hàng năm vào tháng 3. Sự sụt
giảm chủ yếu đến từ việc giá xăng tháng 4 giảm nhẹ. Nhìn chung, báo cáo đưa ra
rất ít bằng chứng cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt.
Giá hàng tạp hóa cũng như ăn uống, chi phí đi máy
bay và các dịch vụ khác đều tăng khi người dân chi
tiêu mạnh vào hàng hóa và dịch vụ sau giai đoạn đại
dịch. Giá vé máy bay đã tăng 18,6% trong tháng 4
so với một tháng trước đó, mức tăng nhanh nhất từ
trước đến nay. Chi phí ăn uống tại nhà hàng cũng
tăng 0,9% so với tháng 3, mức tăng lớn nhất kể từ
tháng 10 năm ngoái. Nhìn chung dữ liệu cho thấy
lạm phát có thể đã đạt đỉnh, nhưng không có khả
năng hạ nhiệt nhanh chóng, làm chệch hướng các
kế hoạch điều hành chính sách tiền tệ hiện tại của FED. Thị trường đang đánh giá
rất cao khả năng lãi suất sẽ được FED điều chỉnh tăng ít nhất là 0.5% vào cuộc
họp ngày 15/6 và ngày 27/7. Dữ liệu CPI tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố 5 ngày
trước cuộc họp chính sách của FED vào tháng 6 và một "cú sốc" khác của giá cả
sẽ khiến mức tăng 75 điểm cơ bản đưa ra sau đó hoàn toàn có thể xảy ra.

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/JPY:
Đồng AUD chạm mức thấp nhất 2 năm trong ngày hôm qua
do lo ngại nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại đè nặng
lên chứng khoán châu Á. Đồng Aussie đã có phiên giao dịch đầy
biến động sau khi tăng từ mức $0,6922 vào sáng hôm qua lên mức
mức cao $0,7054 cuối phiên chiều trước khi sụt giảm mạnh về
mức thấp nhất là $0,6906 sau dữ liệu CPI tháng 4 của Mỹ. Đối
với Úc, lực cản kinh tế chính vẫn là các đợt phong tỏa nghiêm
ngặt để chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc và tác động của điều
này đối với nhu cầu hàng hóa. Trong khi xuất hiện những kỳ vọng
về khả năng Chính phủ Trung Quốc có thể tăng cường kích thích
để hỗ trợ nền kinh tế trong nửa cuối năm nay, việc nới lỏng các
quy tắc nghiêm ngặt về zero-Covid sẽ là cần thiết để cải thiện tâm
lý giao dịch của thị trường lúc này.
Chúng tôi tin tưởng rằng một khi các biện pháp phong tỏa được
giảm bớt, nền kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi trở lại do nhu cầu
bị bùng nổ và sự hỗ trợ của chính sách. Do đó, AUD có thể phục
hồi mạnh mẽ trở lại trước khi kết thúc năm 2022. Nhưng nếu dịch
bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Quốc khiến các biện
pháp phong tỏa chưa thể kết thúc trước tháng 10, AUD/USD có
thể giảm thêm 0.5 điểm về mức 0.62 trong những tháng tới. Cặp
AUD/USD hiện đang tìm kiếm hỗ trợ tại mức 0,6875-80 và
0,6835-40, trong khi vùng kháng cự gần nhất quanh mức
0,6940-50 và 0,6990-0,7000.
Đồng và các kim loại công nghiệp khác đã giảm vào thứ Năm
do lo ngại về nhu cầu sụt giảm xuất phát từ các đợt phong tỏa đang
diễn ra ở Trung Quốc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tiêu
dùng và triển vọng về việc FED sẽ tăng mạnh lãi suất có thể ảnh
hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chỉ số giá kim loại, thường
được sử dụng làm thước đo sức khỏe của kinh tế toàn cầu, đã giảm
gần 15% so với mức cao kỷ lục của tháng 3.
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.

