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Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/6 giảm trong bối cảnh căng thẳng về thuế giữa Mỹ và Trung Quốc ngày
càng gia tăng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp
dụng cho ngày hôm nay là 22.595 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua
vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.253 đồng (tăng 18 đồng).

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) giảm 0,19% xuống còn 94,75.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng thuế quan trị giá 50 tỷ USD hàng hóa
Trung Quốc. Hiện, danh sách các sản phẩm chịu ảnh hưởng từ quyết định này vẫn chưa được
công bố. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trong giai đoạn mâu thuẫn về thuế quan, đẩy
cuộc chiến tranh thương mại ngày càng căng thẳng.
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Đồng euro tăng giá nhưng vẫn chịu áp lực sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết sẽ
giữ lãi suất ổn định cho đến ít nhất là mùa hè năm 2019. ECB cũng thông báo sẽ chấm dứt
chương trình mua trái phiếu vào tháng 12.

Tỷ giá EUR/USD đã tăng 0,32% lên 1,1605 sau khi đọc số liệu lạm phát của Euro Zone đạt như
mong đợi.

Đồng đô la giảm so với đồng yên yên ổn, với tỷ giá USD/JPY giảm 0,36% xuống còn 109,30.
Trong thời gian bất ổn, các nhà đầu tư có xu hướng bỏ tiền vào đồng yên Nhật Bản, được coi là
một tài sản an toàn trong thời kỳ có ác cảm rủi ro.

Đồng yên bị kìm hãm sau khi Ngân hàng Nhật Bản quyết định giữ lãi suất không thay đổi,
ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất vào thứ Tư.

Đồng bảng Anh cao hơn, với cặp GBP / USD tăng 0,11% lên 1,3276.

Chốt phiên giao dịch tuần qua, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt
Nam với đô la Mỹ ở mức 22.595 đồng (tăng 12 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN
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hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.253 đồng (tăng 18 đồng).

Vietcombank, BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 22.775 đồng (mua) và 22.835 đồng (bán).

Nam Hải
Nguồn: Báo VietNamNet
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