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Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/8 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tăng mạnh
do một loạt các thông tin về nền kinh tế Mỹ vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn chịu
nhiều áp lực từ Fed.

Đầu phiên giao dịch ngày 16/8 (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) tăng 0,65% lên mức 94,07 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1706 USD; 110,76 yen đổi 1 USD và 1,2861 USD đổi 1 bảng
Anh.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng mạnh do một loạt các thông tin về nền kinh tế
Mỹ vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn chịu nhiều áp lực từ Fed.

Đồng bạc xanh tăng nhanh trở lại ngay sau khi Mỹ công bố một số số liệu kinh tế vượt kỳ vọng
của giới đầu tư. Tổng mức bán lẻ tháng 7 của Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong khi niềm tin của các
nhà sản xuất Mỹ cũng tăng mạnh. Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,6%, thay vì mức tăng 0,4%
như trong dự báo. Đây là diễn biến trái ngược với mức giảm 0,2% trong tháng 6.

Niềm tin nền kinh tế Mỹ hồi phục vững chắc lại được nhen nhóm. Giới đầu tư lại kỳ vọng Cục dự
trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Đồng USD tăng còn do một số đồng tiền khác giảm. Đồng bảng Anh giảm khá mạnh sau khi
nước Anh công bố lạm phát ở mức thấp hơn so với kỳ vọng. Nó khiến kỳ vọng Ngân hàng Trung
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ương Anh sớm tăng lãi suất tan biến.

Đồng USD tăng còn do nỗi lo sợ về một cuộc chiến hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên tan biến.
Căng thẳng suy giảm sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quyết định không thực hiện
một cuộc tấn công bằng tên lửa hướng tới vũng lãnh thổ Guam của Mỹ như đe dọa trước đó.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại đồng USD không thể tăng mạnh do Fed vẫn
đang kiên định với cách tiếp cận thận trọng với kế hoạch "bình thường hóa" đồng USD, kéo lãi
suất tăng lên.

Trên thị trường trong nước phiên 15/8 tỷ giá USD/VND ở đa số các ngân hàng không đổi, phổ
biến ở mức: 22.690 đồng/USD và 22.760 đồng/USD.

Tới cuối phiên 15/8, Vietcombank và Vietinbank: 22.690 đồng (mua) và 22.760 đồng (bán).
BIDV: 22.695 đồng (mua) và 22.765 đồng (bán). ACB: 22.700 đồng (mua) và 22.770 đồng
(bán). Techcombank: 22.680 đồng (mua) và 22.775 đồng (bán).

Tính từ đầu tháng 6, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 20-25 đồng ở cả 2
chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 22.715 - 22.735 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 15/8, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.563 đồng (mua) và 26.643 (bán). Tỷ giá
Bảng Anh: 29.043 đồng (mua) và 29.509 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 203,0 đồng và bán ra ở
mức 206,9 đồng.
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