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XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
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Ngày 08/06:
Open: 23.100 - 23.290
Low: 23.100 - 23.290
High: 23.100 - 23.290
Close: 23.100 - 23.290
USD Index: 102.546

+ Tỷ giá trung tâm tăng 5
đồng vào sáng nay

(Tỷ giá niêm yết)

tệ duy trì trong nhiều năm qua đồng thời khởi động chuỗi tăng lãi suất để chống

Ngày 09/06:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.100 - 23.290
TG Trung tâm: 23.062
Sàn - Trần
: 22.370 - 23.754
CNY Fixing : 6.6811

+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 177 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Cuộc họp chính sách của NHTƯ châu Âu ECB vào tối nay sẽ là sự
kiện quan trọng nhất trong tuần này bên cạnh dữ liệu CPI của Mỹ sẽ được công
bố vào ngày mai. ECB có thể sẽ thông báo rút lại các biện pháp siêu nới lỏng tiền
lại lạm phát gia tăng mạnh, với
quy mô và tốc độ thắt chặt
chính sách vẫn còn là một ẩn
số cần làm rõ. Với lạm phát
năm nay đang ở mức cao kỷ
lục +8,1% và còn có khả năng
tăng thêm, ECB gần đây đã

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

phát tín hiệu cho thấy sẽ sớm
công bố lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ và đưa lãi suất điều hành thoát khỏi
mức âm trong quý 3 sắp tới. Tuy nhiên, trong khi ECB nhiều lần xác nhận tín hiệu
ưu tiên tăng 25 điểm cơ bản đối với lãi suất, việc lạm phát do giá năng lượng thúc
đẩy có thể khiến biên độ tăng lãi suất có thể cao hơn mức dự kiến này. Vì vậy, căn
cứ vào diễn biến lạm phát trong thời gian tới tại châu Âu mà mức tăng 50 điểm đối
với lãi suất cơ bản vào tháng 7 và tháng 9 của ECB là kịch bản có thể được xem
xét nếu lạm phát chưa thể hạ nhiệt.
Tỷ giá EUR/USD hiện đang giao dịch với biên độ ổn định kể từ đầu tháng 6, sau
khi phục hồi từ mức thấp nhất vào giữa tháng 5 là 1,0349. Sự phục hồi này được
thúc đẩy một phần bởi thông điệp cứng rắn nhằm kiềm chế lạm phát trong bài
phát biểu của Chủ tịch ECB. Rủi ro là đối với đồng EUR lúc này là thông điệp của
ECB đưa ra sau cuộc họp tối nay chỉ báo hiệu rằng các đợt tăng lãi suất sắp diễn
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ra, trong khi vẫn không cam kết về quy mô và phạm vi thắt chặt. Trong kịch bản
tích cực với tín hiệu tăng lãi suất rõ ràng từ ECB, tỷ giá EUR/USD có thể tiếp nối
đà tăng hướng đến mức kháng cự 1,0787 và xa hơn là mục tiêu 1,0920. Ở kịch bản
ngược lại, cặp tiền tệ này có thể quay trở lại vùng hỗ trợ quan trọng 1,0640 hoặc
mức thấp hơn tại 1,0349.
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 JPY tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 24
năm khi thị trường tăng kỳ vọng vào khả năng khoảng cách chính
sách giữa BOJ và FED sẽ còn được nới rộng thêm. Tỷ giá USD/JPY
tăng 0,2% lên mức 134,56 vào đầu phiên giao dịch tại châu Á
sáng nay, giữ khoảng cách ngắn so với mức cao nhất thiết lập vào
năm 2002 là 135,15. Đây là ngày giảm thứ năm liên tiếp của
đồng JPY do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ lợi suất cơ bản
ở mức cực kỳ thấp để thúc đẩy nền kinh tế suy thoái trong khi
đồng USD mạnh lên do kỳ vọng FED mạnh tay tăng lãi suất trong
năm 2022.
Đồng nội tệ của Nhật Bản cũng chịu áp lực so với các đồng
tiền khác. JPY đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn bảy năm
so với đồng EUR, sau động thái xoay trục chính sách của Ngân
hàng Trung ương châu Âu. Và JPY cũng đang giao dịch ở mức thấp
nhất kể từ năm 2015 so với đồng AUD, sau đợt tăng lãi suất lớn
hơn dự kiến của RBA. Ngoài sự khác biệt về chính sách, giá dầu
tăng không ngừng cũng đang đè nặng lên đồng tiền này do vị thế
của Nhật Bản như một nhà nhập khẩu năng lượng hoàn toàn. Với
những biến động của giá dầu từ đầu năm đến nay (tăng hơn 50%),
thâm hụt thương mại của Nhật Bản có thể còn tăng thêm nữa và
điều đó sẽ gây thêm áp lực lên đồng JPY.
Hiện tại các yếu tố cơ bản và kỹ thuật đều đang hỗ trợ cho đà
tăng của tỷ giá USD/JPY với mức mục tiêu trong tháng 7 sắp tới sẽ
là 136 điểm và kịch bản tiêu cực hơn là 140 điểm. Hy vọng duy
nhất để đồng JPY có thể lấy lại sức mạnh của mình là khả năng
nền kinh tế Mỹ lâm vào suy thoái hoặc NHTƯ Nhật Bản quyết
định đảo chiều chính sách tiền tệ của mình nhằm hỗ trợ đồng nội
tệ - điều mà Chủ tịch BOJ Kuroda cho biết là chưa được thảo luận
trong thời điểm hiện tại.

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.

