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Ngày 24/05:
Open: 23.080 - 23.270
Low: 23.080 - 23.270
High: 23.080 - 23.270
Close: 23.080 - 23.270
USD Index: 101.769

+ Tỷ giá trung tâm không
đổi vào sáng nay

(Tỷ giá niêm yết)

dương trở lại vào cuối quý 3 năm nay, qua đó giúp đồng EUR phục hồi ấn tượng. Thị

Ngày 25/05:
Xu hướng
: TĂNG
Giá niêm yết : 23.110 - 23.300
TG Trung tâm : 23.103
Sàn - Trần
: 22.410 - 23.796
CNY Fixing : 6.6550

trường đang chờ đợi thông tin chi tiết từ Biên bản cuộc họp ngày 3-4/5 của FED sẽ

+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 16 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Chỉ số USD Index chạm mức thấp nhất gần một tháng trong ngày
hôm qua sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết
mức lãi suất điều hành tại khu vực đồng tiền chung này có thể sẽ được tăng lên mức

được công bố vào rạng sáng mai để đánh giá triển vọng tăng lãi suất của cơ quan này
trong những tháng còn lại của năm 2022.
Theo khảo sát của S&P
Global, hoạt động kinh doanh
tại các cơ sở dịch vụ ở Mỹ, khu
vực đồng tiền chung châu Âu,
Vương quốc Anh và Úc đều

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

tăng trưởng chậm hơn trong
tháng 5 do giá cả gia tăng.
Trong khi đó, chỉ số quản lý
mua hàng PMI công bố ngày
hôm qua cũng cho thấy hoạt động của các nhà máy ở nhiều nền kinh tế lớn trên toàn
cầu đang phải đối mặt với sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng liên quan đến sự gia
tăng ca nhiễm Covid-19, cuộc chiến tại Ukraine, cũng như chi phí nhiên liệu và tiền
lương cao hơn. Nền kinh tế toàn cầu đứng trước một loạt trở ngại trong năm 2022, từ
yếu tố dịch bệnh, chiến tranh và động thái thắt chặt chính sách tiền tệ của các NHTƯ
nhằm kiềm chế lạm phát.
Tại Mỹ, S&P Global cho biết chỉ số nhà quản lý mua hàng PMI tổng hợp - đo lường
hoạt động trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ - đạt mức 53,8 điểm trong tháng 5,
giảm so với mức 56,0 vào tháng 4 trước đó và là mức tăng trưởng yếu nhất trong 4
tháng trở lại đây. Đặc biệt, S&P Global cho biết chỉ số theo dõi này đối với các lĩnh
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vực dịch vụ và sản xuất của khu vực đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống mức
54,9 trong tháng 5 từ mức 55,8 vào tháng 4. Với giá năng lượng và lương thực tăng
mạnh từ đầu năm đến nay, Liên hợp quốc tuần trước đã hạ dự báo tăng trưởng kinh
tế toàn cầu năm 2022 từ 4% xuống chỉ còn 3,1% và hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ
từ 3,5% xuống 2,6%.
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:
Tỷ giá USD/JPY tiếp tục xu hướng giảm điểm trong ngày hôm
qua với mức giảm hơn 0.8% xuống vùng 126,95-127,05 và gần
với ngưỡng hỗ trợ quan trọng 126,37 sau khi đã thiết lập mức cao
nhất trong hai thập kỷ cách đây hơn 2 tuần là 131,35. Theo các
chuyên gia kinh tế, đợt điều chỉnh này nhiều khả năng sẽ chỉ diễn
ra trong ngắn hạn và cần thiết sau khi đà tăng mạnh của cặp USD/
JPY đã diễn ra liên tục từ đầu năm đến nay nhờ được hỗ trợ bởi sự
phân kỳ mạnh trong chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Nhật Bản lúc
này. Đà tăng trở lại của cặp tiền tệ này có thể xuất hiện trước thời
điểm FED bắt đầu cuộc họp chính sách vào giữa tháng 6 sắp tới
nhưng đà tăng này có thể yếu hơn khi thị trường đang hạ thấp kỳ
vọng vào các đợt tăng lãi suất mạnh tay của FED trong tháng 6 và
tháng 7 sắp tới. Trong ngắn hạn, đợt điều chỉnh giảm này có thể
đưa tỷ giá USD/JPY hướng đến vùng 125.45 - 126.37.
GBP/USD:
Đồng Bảng Anh giảm nhẹ so với USD nhưng lại ghi nhận mức
thấp nhất trong một tuần so với EUR sau khi dữ liệu cho thấy hoạt
động kinh doanh giảm tốc mạnh, làm tăng thêm lo ngại rằng
Vương quốc Anh có thể rơi vào suy thoái vào cuối năm nay. Chỉ số
nhà quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) của S&P Global, một thước
đo hàng tháng của các ngành dịch vụ và sản xuất, đã giảm xuống
51,8 trong tháng 5 từ mức 57,6 vào tháng 4, mức thấp nhất kể từ
tháng 2 năm ngoái. Sự suy giảm đột ngột về triển vọng tăng trưởng
này sẽ là một nỗi lo lớn đối với Ngân hàng Trung ương Anh và
chắc chắn sẽ khiến triển vọng tăng lãi suất cần phải được xem xét
kỹ lưỡng hơn. Hiện, thị trường vẫn đang đánh giá cao khả năng
BoE sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách
vào tháng 6 sắp tới. Tỷ giá GBP/USD đang giao dịch ổn định
quanh mức 1,2516 - 1,2549 vào phiên sáng nay và nếu vượt qua
được mức kháng cự mạnh tại 1,2590 khả năng mục tiêu tiếp theo
sẽ là 1,2640.

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.

