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Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/8 đang dần phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất 13 tháng so với
các đồng tiền chính. Đồng bạc xanh lấy lại sức mạnh sau báo cáo ấn tượng về thị trường việc
làm tháng 7.

Tính đến đầu phiên giao dịch (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index
(DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD,
SEK, CHF) ở mức 93,37, tăng 0,67%.

Lao động việc làm tại Mỹ tháng vừa qua có nhiều tích cực đã thúc đẩy đồng bạc xanh tăng giá
trở lại. Đây là dấu hiệu lạc quan để FED tiếp tục chính sách kiềm chế lạm phát. Tỷ lệ lạm phát
trong năm nay dự kiến sẽ tăng lên 1,8%.

Fed đã sẵn sàng bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán 4,5 nghìn tỷ đô la, triển vọng tiếp tục
tăng lãi suất đang có nhiều nghi ngờ do lạm phát chậm lại.

Số liệu PMI cho thấy, tháng trước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất kể từ tháng Giêng.
Kết quả dữ liệu kinh tế của Mỹ ngày càng được cải thiện so với các dự báo từ giữa tháng 6. Hiện
nay khả năng Fed sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tăng lãi suất đồng USD từ nay đến cuối năm
vẫn vào khoảng 40%.

Thị trường ngoại hối cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm
của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 22.434 đồng.

Vietcombank, Vietinbank và ACB niêm yết giá USD ở mức: 22.700 đồng (mua) và 22.770 đồng
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(bán). BIDV: 22.695 đồng (mua) và 22.765 đồng (bán). Techcombank niêm yết giá USD ở mức:
22.675 đồng (mua) và 22.775 đồng (bán).
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