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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 09/05:
Open: 22.860 - 23.040
Low: 22.860 - 23.040
High: 22.860 - 23.040
Close: 22.860 - 23.040
USD Index: 103.756
(Tỷ giá niêm yết)

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 8
đồng vào sáng nay

USD Index

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 235 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
nhẹ vào tối qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Mặc dù lạm phát đang gia tăng nhanh tại nhiều nền kinh tế lớn trên
thế giới, nhưng ở Trung Quốc, giá cả vẫn đang được kiểm soát một cách chặt chẽ.
Giá tiêu dùng ở Trung Quốc chỉ tăng 1,5% trong tháng 3 so với một năm trước đó,
sau khi chỉ ghi nhận mức tăng 0,9% vào năm 2021. Ngược lại, tỷ lệ lạm phát của

Ngày 10/05:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.860 - 23.040
TG Trung tâm : 23.143
Sàn - Trần
: 22.449 - 23.837
CNY Fixing : 6.7134

Mỹ là 8,5% vào tháng 3 và 7,5% cho cả năm 2021,
mức cao nhất kể từ năm 1982. Tại khu vực đồng tiền
chung, lạm phát hàng năm đạt mức kỷ lục 7,5% vào
tháng 4. Ngân hàng Thế giới cho biết khoảng 71%
trong số 109 nền kinh tế mới nổi và đang phát triển
đã trải qua mức lạm phát từ 5% trở lên vào năm
2021, cao gấp đôi so với cuối năm 2020. Mặc dù CPI
của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng thêm một chút khi

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

dữ liệu mới được công bố trong tuần này, hầu hết
các nhà kinh tế tin rằng lạm phát sẽ không vượt qua
mục tiêu cả năm của chính phủ nước này là khoảng
3%. Một phần là do nhu cầu tiêu dùng, một nhân tố quan trọng gây ra lạm phát tại
Mỹ, ở Trung Quốc hiện đang cực kỳ yếu. Trung Quốc đã sử dụng các biện pháp
kiểm soát giá cả mạnh tay kết hợp với bảo hộ thương mại chặt chẽ, để giữ cho lạm
phát từ hàng hóa nhập khẩu ít ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Trung Quốc cũng
ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát hơn so với Mỹ vì nước này phụ thuộc nhiều vào đầu
tư hơn là tiêu dùng để thúc đẩy tăng trưởng. Bắc Kinh cung cấp ít hỗ trợ kinh tế
hơn so với Mỹ trong thời kỳ đại dịch, khiến nguồn tiền tích lũy để chi tiêu của hộ
gia đình cũng ít hơn.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với lạm phát nhập khẩu vì họ mua một
lượng lớn dầu, khí đốt và ngũ cốc từ nước ngoài. Giá các mặt hàng này đã tăng
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vọt trong bối cảnh nguồn cung bị sụt giảm, ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Nga và
Ukraine. Trung Quốc hiện đang duy trì lượng dự trữ khổng lồ các mặt hàng chiến
lược mà nước này có thể khai thác để hạn chế áp lực giá cả. Trung Quốc cho biết
nước này vẫn có đủ lúa mì dự trữ để đáp ứng nhu cầu trong 1,5 năm và có đủ gạo
để đáp ứng 103% nhu cầu hàng năm vào cuối năm ngoái.
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 Index:
Đồng USD đã điều chỉnh giảm trở lại so với đồng EUR, JPY và
GBP khi thị trường mở cửa vào sáng nay do lợi suất trái phiếu
Chính phủ Mỹ giảm từ mức cao nhất kể từ năm 2018 thiết lập
trong phiên trước đó do thị trường giảm kỳ vọng vào khả năng FED
có thể tăng lãi suất cơ bản thêm 0.75% vào tháng 6 sắp tới. Lợi
suất Trái phiếu ngắn hạn điều chỉnh giảm bởi những bình luận từ
Chủ tịch FED tại Atlanta, Raphael Bostic, khi ông cho biết: Cục
Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất 0.5% trong 2-3
cuộc họp tiếp theo, sau đó đánh giá phản ứng của nền kinh tế và
lạm phát trước khi quyết định xem có cần tăng thêm hay không.
Chủ tịch Bostic cũng cho biết có một số dấu hiệu cho thấy các vấn
đề của chuỗi cung ứng có thể đang được giải quyết giúp hạ nhiệt
lạm phát trong thời gian tới. Trong khi đó, sự kiện chính trong tuần
này là báo cáo CPI của Mỹ sẽ được công bố vào ngày thứ Tư, với
nhiều khả năng cho thấy lạm phát sẽ giảm nhẹ từ 8,5% xuống
8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do sự hạ nhiệt của một
số mặt hàng cơ bản. Khả năng này sẽ giúp hạ nhiệt đà tăng của
đồng USD do kỳ vọng lạm phát đã đạt đỉnh vào tháng 3 và FED
sẽ không cần phải quá mạnh tay trong việc thắt chặt lãi suất.
USD/JPY:
Tỷ giá USD/JPY đã tăng lên mức 131.25 vào ngày 28/4 và hiện
đang duy trì gần mức này trong bối cảnh đà tăng của đồng USD
cũng đang chững lại. Thị trường vẫn kỳ vọng đà tăng của cặp tiền
tệ này sẽ tiếp tục dùy trì một khi các chính sách của Cục Dự trữ
Liên bang và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục phân kỳ
mạnh. Chênh lệch lãi suất giữa Nhật - Mỹ ngày càng mở rộng đã
thúc đẩy dòng vốn nội địa tại nước này tìm đến các tài sản tại thị
trường Mỹ. Tỷ giá USD/JPY hướng tới mức mục tiêu 135 trong 2
tháng tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và mức 150 cũng không
phải là ngoại lệ.
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.

