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TỔNG QUAN          

Xăng dầu, lương thực, hàng hoá thiết yếu tăng giá là nguyên nhân chủ yếu khiến CPI Việt Nam tăng 0,38% trong tháng 5, 

các chuyên gia lo ngại về triển vọng lạm phát tăng cao trong năm 2022 và 2023. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới; giá lương thực, thực phẩm, giá hàng hóa và 

dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào là những nguyên nhân chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng 

CPI tháng 5/2022 tăng 0,38% so với tháng trước; tăng 2,48% so với tháng 12/2021 và tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước. Bình 

quân 5 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của 5 tháng đầu năm 2021, nhưng 

thấp hơn mức tăng của 5 tháng đầu năm 2017-2020; lạm phát cơ bản tăng 1,1%. 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; 01 nhóm hàng giảm giá. Nhóm 

hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 5/2022 tăng 0,27% so với tháng trước, tác 

động làm CPI chung tăng 0,09 đpt; Nhóm lương thực tăng 0,28% so với tháng trước, trong đó chỉ số giá nhóm gạo tăng 0,25%; 

Nhóm thực phẩm tăng 0,22% so với tháng trước; Nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,4% so với tháng trước do giá xăng dầu cùng 

với giá nguyên liệu chế biến ở mức cao, dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động du lịch đã bắt đầu khởi sắc; Nhóm đồ uống và 

thuốc lá tăng 0,33% so với tháng trước do giá nguyên liệu đầu vào và giá vận chuyển tăng; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 

0,18% so với tháng trước do giá nguyên phụ liệu sản xuất tăng vì ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ucraina và chiến lược “zero 

Covid” từ Trung Quốc; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,22% so với tháng trước, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng có nhu 

cầu tiêu dùng tăng cao vào mùa hè; Nhóm giao thông tháng 5/2022 tăng 2,34% so với tháng trước làm CPI chung tăng 0,23 đpt, 

chủ yếu do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu theo giá nhiên liệu thế giới vào ngày 04/05, 11/05 và 23/05 làm cho giá 

xăng tăng 5,93%, giá dầu diezen tăng 3,99%; giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 1,06%; Nhóm giáo dục tăng 0,17% so với 

tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,01 điểm % do một số địa phương tăng học phí năm học 2021-2022 trở lại sau thời gian 

miễn, giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tháng 5 tăng 0,74% so với tháng trước chủ yếu 

do giá dịch vụ du lịch trọn gói tăng 3,15% và khách sạn, nhà khách tăng 0,94% khi nhu cầu du lịch tăng trở lại; Nhóm hàng hóa và 

dịch vụ khác tháng 5/2022 tăng 0,19% so với tháng trước. 

Cũng theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 5/2022 tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước. 

Bình quân 5 tháng đầu năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 1,10% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 

2,25%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu. 

Mặc dù được kiểm soát khá tốt trong 5 tháng đầu năm, nhưng các chuyên gia vẫn dự báo, áp lực lạm phát trong những tháng còn 

lại của năm 2022 và cả năm 2023 vẫn rất lớn. Lạm phát có khả năng nằm trong khoảng 4 - 4,5% năm 2022 và năm 2023 nằm trong 

khoảng từ 5-5,5%. Các con số này được đưa ra dựa trên 3 nhóm yếu tố chính tác động lên lạm phát đối với nền kinh tế Việt Nam 

trong thời gian tới, cụ thể: Thứ nhất, lạm phát chuỗi cung ứng, đây là nhóm yếu tố tạo áp lực lớn nhất đến lạm phát khi kinh tế Việt 

Nam có độ mở lớn, sản xuất phụ thuộc nhiều vào nguyên, vật liệu nhập khẩu từ bên ngoài với tỷ lệ 37% chi phí NVL NK trong 

tổng chi phí NVL của toàn nền kinh tế; tỷ lệ này trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (ngành có vai trò là động lực tăng 

trưởng chủ yếu của nền kinh tế) chiếm 50,98%. Thứ hai, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao do đại dịch và khủng hoảng Nga - 

Ukraine, cao kỷ lục trong mấy thập kỷ gần đây. Đối với Việt Nam, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, quan trọng, chiếm 3,52% 

trong tổng chi phí sản xuất của toàn bộ nền kinh tế, chiếm 1,5% trong tổng chi tiêu dùng của hộ gia đình, sử dụng tại hầu hết các 

ngành, lĩnh vực. Thứ ba, Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội quy mô 350 nghìn tỷ đồng 2 năm 2022-2023 cùng 

các gói hỗ trợ của năm 2021 đang được thực hiện trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế sẽ làm cho tổng cầu tăng, nhu cầu tiêu dùng 

hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch, gây áp lực lớn lên lạm phát. 

  

https://finance.vietstock.vn/CPI-ctcp-dau-tu-cang-cai-lan.htm


 
 

TIN TRONG NƯỚC 
  

 Thị trường ngoại tệ Trong tuần từ 23/05 - 27/05, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm 

mạnh 2 phiên đầu tuần, các phiên sau tăng nhẹ trở lại. Phiên cuối tuần 

27/05, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.109 VND/USD, giảm tới 

36 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Tỷ giá mua giao ngay được 

NHNN giữ nguyên niêm yết ở mức 22.550 đồng. Tỷ giá bán kỳ hạn 3 

tháng được duy trì niêm yết ở mức 23.250 VND/USD. 

Tỷ giá LNH tiếp tục xu hướng tăng từ tuần trước đó, tuy nhiên đà tăng đã 

chậm lại. Chốt tuần 27/05, tỷ giá LNH đóng cửa tại 23.192 VND/USD, 

tăng 20 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.  

Tỷ giá trên thị trường tự do giảm trở lại trong tuần qua. Chốt phiên cuối 

tuần 27/05, tỷ giá tự do giảm 205 đồng ở chiều mua vào và 200 đồng ở 

chiều bán ra, giao dịch tại 23.660 VND/USD và 23.730 VND/USD. 

 

 Thị trường tiền tệ liên ngân hàng Tuần từ 23/05 - 27/05, lãi suất VND LNH tiếp tục giảm ở tất cả các kỳ 

hạn qua cả 5 phiên, đặc biệt giảm khá mạnh ở các kỳ hạn ngắn. Chốt ngày 

27/05, lãi suất VND LNH giao dịch quanh mức: ON 0,68% (-0,67 đpt so 

với phiên cuối tuần trước đó); 1W 1,55% (-0,23 đpt); 2W 1,76 (-0,26 đpt); 

1M 2,10% (-0,12 đpt).  

Lãi suất USD LNH tuần qua vẫn chỉ tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt 

tuần 27/05, lãi suất USD LNH đóng cửa ở mức: ON 0,93% (+0,02 đpt); 

1W 1,01% (không thay đổi); 2W 1,12% (+0,02 đpt) và 1M 1,23% (+0,01 

đpt). 

 

 Thị trường mở 

 

 

Trên thị trường mở tuần từ 23/05 - 27/05, NHNN chào thầu 10.000 tỷ 

đồng/phiên trên kênh cầm cố ở cả 5 phiên, đều với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 

2,50%. Có 1.371,67 tỷ đồng trúng thầu trong tuần qua. Trong tuần có 

1.762,95 tỷ đồng đáo hạn. Như vậy, NHNN hút ròng 391,28 tỷ VND từ 

thị trường, đưa khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 

2.315,28 tỷ VND. 

NHNN tiếp tục không chào thầu tín phiếu NHNN.  

 

 Thị trường trái phiếu 

Giao dịch trên thị trường sơ cấp. 

Ngày 23/05, NHCSXH huy động thành công 100/3.000 tỷ đồng TPCPBL gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 3,3%). Trong đó, toàn bộ khối 

lượng trúng thầu ở kỳ hạn 3 năm, lãi suất giữ nguyên tại 2,3%/năm. Các kỳ hạn khác 5 năm, 10 năm và 15 năm đấu thầu thất bại. 

Ngày 25/05, KBNN huy động thành công 3.000/4.500 tỷ đồng TPCP gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 67%). Trong đó, kỳ hạn 10 năm 

huy động được 1.500/2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động được 1.500/2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm đấu thầu thất bại. Lãi 

suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm tại 2,34% (+0,06%); kỳ hạn 15 năm tại 2,64% (+0,06%). 

Trong tuần vừa qua từ 23-27/05 không có TPCP đáo hạn. Trong tuần này từ 30/5 - 03/06 có 1.450 tỷ đồng TPCP đáo hạn. Về kế 

hoạch đấu thầu trong tuần này: ngày 30/05, NHCSXH dự kiến gọi thầu 3.000 tỷ đồng các kỳ hạn từ 3 năm đến 15 năm; tiếp đó 

ngày 01/06, KBNN dự kiến gọi thầu 4.500 tỷ đồng các kỳ hạn từ 10 năm đến 30 năm.  
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VND USD/VND
NHNN TT LNH TT tự do

Kỳ hạn VND W/W USD W/W Kỳ hạn Lợi suất W/W

O N 0.68 -0.67 0.93 0.02 3Y 2.08 -0.024

1W 1.55 -0.23 1.01 0.00 5Y 2.39 0.005

2W 1.76 -0.26 1.12 0.02 7Y 2.86 0.014

1M 2.10 -0.12 1.23 0.01 10Y 3.13 -0.012

2M 2.26 -0.15 1.30 0.03 15Y 3.28 -0.024

3M 2.36 -0.15 1.47 0.06

6M 2.64 -0.10 1.63 0.04

9M 2.77 -0.07 1.75 0.07

1Y 2.94 0.00 1.85 0.07

Nguồn: Reuters

Lãi suất LNH Trái phiếu

Ngày Phiên
Kỳ hạn 

(ngày)

Lãi suất 

(%)
KL gọi thầu KL trúng KL đến hạn Bơm/hút ròng KL lưu hành 

1 14 2.50        10,000                  -     

1 14 2.50        10,000   

1 14 2.50        10,000          357.58   

1 14 2.50        10,000          353.98   

1 14 2.50        10,000          245.98   

Tổng cộng        50,000       1,371.67       1,762.95   -          391.28   

     2,652.61   

23-05-22        356.26   -          110.28        2,596.28   

25-05-22        312.05                 45.53   

24-05-22        343.18                 10.80        2,607.08   

Giao dịch mua kỳ hạn trên OMO (tỷ.đ)

       342.02   27-05-22      2,315.28   

     2,657.30   26-05-22        414.13   

-          342.02   

                4.69          409.44   



 

Giao dịch trên thị trường thứ cấp: Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 8.339 tỷ 

đồng/phiên, giảm nhẹ từ mức 9.668 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. 

 

Lợi suất TPCP các kỳ hạn biến động trái chiều. Chốt phiên 27/05, lợi suất TPCP giao dịch quanh 1 năm 1,96% (-0,04 đpt); 2 năm 2,02% 

(-0,05 đpt); 3 năm 2,08% (-0,02 đpt); 5 năm 2,39% (+0,005 đpt); 7 năm 2,86% (+0,01 đpt); 10 năm 3,13% (-0,01 đpt); 15 năm 3,28% (-

0,02 đpt); 30 năm 3,42% (+0,01 đpt). 

  

 Thị trường chứng khoán  

Tuần từ 23/05 - 27/05, thị trường chứng khoán tiếp tục đà hồi phục nhẹ, tuy 

nhiên khối lượng giao dịch vẫn chưa được cải thiện. Kết thúc phiên giao dịch 

cuối tuần 27/05, VN-Index đứng ở mức 1.285,45 điểm, tương ứng tăng 44,74 

điểm (+3,61%) so với tuần trước đó; HNX-Index tăng 4,15 điểm (+1,35) đạt 

311,17 điểm; UPCom-Index nhích 1,18 điểm (+1,25%) lên 95,29 điểm.  

Thanh khoản thị trường chỉ tăng nhẹ so với tuần trước đó với giá trị giao dịch 

trung bình trên 16.300 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng 

trên cả 3 sàn trong tuần qua.  

 

đơn vị: tỷ đồng

TCPH Ngày ĐT Kỳ hạn KL gọi thầu KL trúng thầu LS trúng thầu Thay đổi
Tỷ lệ trúng 

thầu

Tỷ lệ đặt 

thầu

Số TV tham 

gia

VBSP 23-May-22 3 1500 100 2.30% 0.00% 7% 0.53 2

VBSP 23-May-22 5 500 0 0.00% 0.00% 0% 1.60 2

VBSP 23-May-22 10 500 0 0.00% 0.00% 0% 0.00 1

VBSP 23-May-22 15 500 0 0.00% 0.00% 0% 0.00 0

MOF 25-May-22 10 2000 1500 2.34% 0.06% 75% 1.78 15

MOF 25-May-22 15 2000 1500 2.64% 0.06% 75% 1.35 7

MOF 25-May-22 30 500 0 0.00% 0.00% 0% 0.20 1

Tổng 7500 3100 41% 1.06

Thị trường TPCP sơ cấp

Ngày < 2 năm 2 - 5 năm 5 - 10 năm > 10 năm Tổng Ngày < 31 ngày
31 - 60 

ngày

60 - 92 

ngày
> 92 ngày Tổng

23/May/22                  -                   297         4,434         1,688 6,419      23/May/22         2,410         1,218               -                 -   3,628      

24/May/22                  -                   532         2,780         1,037 4,348      24/May/22            618         1,999         1,180               -   3,797      

25/May/22                 53                 578         2,928         2,858 6,417      25/May/22            724         1,169            503               -   2,396      

26/May/22                  -                   164         2,873         1,880 4,917      26/May/22            744         2,213         1,345               -   4,302      

27/May/22               106                 112         2,090         1,322 3,630      27/May/22            352         1,488               -                 -   1,840      

Tổng              159             1,682      15,105        8,785      25,732 Tổng        4,849        8,086        3,027               -   15,963    

+_ WoW                   3                   25         2,449         3,320         5,798 +_ WoW      (11,512)         1,319        (1,667)        (12,441)

%  WoW 2% 2% 19% 61% 29% % WoW -70% 19% -36% -100% -44%

Tỷ trọng 1% 7% 59% 34% 100% Tỷ trọng 30% 51% 19% 0% 100%

Thống kê giao dịch Outright 

Đvt: Tỷ đồng

Thống kê giao dịch Repos

Đvt: Tỷ đồng

% /năm 1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 7 năm 10 năm 15 năm 30 năm

27-May-22 1.96 2.02 2.08 2.39 2.86 3.13 3.28 3.42

So MoM -0.04 -0.05 -0.02 0.005 0.01 -0.01 -0.02 0.011

So YoY 1.46 1.48 1.21 1.26 1.49 0.84 0.72 0.33

So YTD 1.38 1.42 1.38 1.53 1.62 1.03 0.91 0.45

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp 
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%
/n

ăm

Đường cong lợi suất TPCP

27-May-22 20-May-22

31-Dec-21 27-May-21

27/05/22 VN-Index HNX-Index Upcom

Điểm 1285.45 311.17 95.29

thay đổi so với tuần trước 3.61% 1.35% 1.25%

thay đổi so với đầu năm -14.20% -34.35% -15.43%

KLGD/phiên (tr.đ.vị) 578.06                   78.49 0.04

thay đổi so với tuần trước -17.74% 16.03% -99.96%

GTGD/phiên (tỷ đ) 14635.98 1699.13 0.0007

thay đổi so với tuần trước -29.16% -5.02% -49.62%

ĐTNN mua/bán ròng (tỷ đ) (1,014.56)               38.94            0.04              



 
 

QUỐC TẾ  

 

 

 

 

Fed công bố biên bản cuộc họp đầu tháng 5, bên cạnh đó nước Mỹ ghi 

nhận một số chỉ báo kinh tế đáng chú ý. Ngày 26/05 theo giờ Việt Nam, 

Fed công bố biên bản họp, trong đó dự báo GDP Mỹ bật tăng trở lại trong 

quý II và tăng vững chắc trong thời gian còn lại của năm. Tốc độ tăng trưởng 

của 2023 và 2024 được dự báo sẽ chậm lại do tác động của CSTT thắt chặt. 

Ngoài ra, Fed dự báo chỉ số PCE (y/y) của năm 2022 sẽ ở mức 4,3% sau đó 

hạ nhiệt chỉ còn 2,5% năm 2023 và tiếp tục giảm xuống còn 2,1% ở năm 

2024. Theo đó, FOMC quyết định nâng LSCS 50 điểm cơ bản, lên mức 

0,75% - 1,0%. Đồng thời, FOMC thông báo kể từ 01/06/2022, Fed sẽ thu hẹp 

bảng cân đối tài sản ở mức 47,5 tỷ USD/tháng; sau 3 tháng sẽ nâng lên thành 

95 tỷ USD/tháng. Các chính sách này của Fed đưa ra nhằm đạt được toàn 

dụng nhân công và lạm phát mục tiêu ở mức 2,0%. Liên quan đến chỉ báo 

kinh tế Mỹ, GDP của quốc gia này suy giảm 1,5% q/q trong quý đầu năm 

2022, sâu hơn mức giảm 1,4% theo kết quả thống kê lần 1 và đồng thời sâu 

hơn mức giảm 1,3% theo dự báo. Về chỉ số giá tiêu dùng, PCE tại Mỹ tăng 

0,3% m/m trong tháng 4, bằng với mức tăng của tháng trước đó, đồng thời 

khớp với dự báo của các chuyên gia. Niềm tin tiêu dùng tại nước này được 

Đại học Michigan chính thức khảo sát được ở mức 58,4 điểm trong tháng 5, 

điều chỉnh giảm so với mức 59,1 điểm theo dữ liệu sơ bộ. Tiếp theo, giá trị 

đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền lõi và hàng hóa lâu bền toàn phần tại nước 

này lần lượt tăng 0,3% và 0,4% m/m trong tháng 4 vừa qua, nối tiếp đà tăng 

1,4% và 1,1% của tháng trước đó, song chưa đạt kỳ vọng ở mức tăng 0,5% 

và 0,6%. Cuối cùng, doanh số nhà chờ bán tại Mỹ giảm 3,9% m/m trong 

tháng 4, nối tiếp đà giảm 1,2% ghi nhận ở tháng 3, tiêu cực hơn so với mức 

giảm 1,9% theo dự báo. 

Eurozone tiếp tục đón các thông tin không mấy lạc quan. Đầu tiên, theo 

IHS Markit, PMI lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực dịch vụ tại Eurozone lần lượt 

ở mức 54,4 và 56,3 điểm trong tháng 5, cùng giảm xuống từ 55,5 và 57,7 

điểm của tháng 4, đồng thời thấp hơn dự báo ở mức 54,8 và 57,3 điểm. Tại 

nước Đức, PMI lĩnh vực sản xuất ở mức 54,7 điểm trong tháng 5, tăng nhẹ 

từ 54,6 điểm của tháng 4 và trái với dự báo giảm còn 54,1 điểm. PMI lĩnh 

vực dịch vụ của nước này ở mức 56,3 điểm trong tháng này, giảm từ 57,6 

điểm của tháng trước và sâu hơn so với mức 57,3 điểm theo dự báo. Chỉ số 

niềm tin kinh doanh tại Đức do Ifo khảo sát đạt 93,0 điểm trong tháng 5, tăng 

lên từ 91,9 điểm của tháng 4 và trái với dự báo giảm nhẹ còn 91,5 điểm. GDP 

của nước này chính thức tăng 0,2% q/q trong quý đầu năm, không điều chỉnh 

so với kết quả thống kê sơ bộ. 

Thị trường chứng khoán thế giới tuần trước phân hóa. Kết thúc phiên thứ 

Sáu, chỉ số Dow Jones tăng mạnh 6,24% w/w, chỉ số DAX tăng 3,44% và 

chỉ số Shanghai giảm nhẹ 0,52%. Tại Mỹ, thị trường chứng khoán cho thấy 

đà phục hồi rất mạnh sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp, cho thấy lập 

trường không quá diều hâu. Các nhà đầu tư toàn cầu có xu hướng bình thường 

hóa niềm tin trở lại sau thời gian bị tác động bởi nhiều sự kiện tiêu cực.  
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Thị trường ngoại hối, vàng, dầu quốc tế 

 

 

Vàng tăng nhẹ, đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức 1.852,73 USD/oz, tương 

đương tăng 0,38% w/w. Giá mặt hàng này đang có xu hướng dao động trong 

biên độ hẹp do nhà đầu tư chú ý tới các tài sản an toàn, song cũng lo ngại 

việc Fed thắt chặt CSTT và đồng USD mạnh lên sẽ ảnh hưởng tới chi phí 

nắm giữ vàng. 

Giá dầu tiếp tục tăng trong tuần qua. Kết thúc phiên thứ Sáu, dầu WTI ở mức 

115,07 USD/thùng, tương tăng 1,63% w/w. Đây là mức kết tuần cao nhất kể 

từ tháng 03 năm nay khi thị trường đặc biệt chú ý là việc các nước thuộc EU 

đang đàm phán về một thỏa thuận áp đặt trừng phạt lên dầu của Nga.  

 

Những thông tin trên đây được Trung tâm Nghiên cứu kinh tế, MSB thu thập từ những nguồn được coi là đáng tin cậy. Những thông tin 

này chỉ mang tính tham khảo và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào gây ra do việc sử dụng 

những thông tin trên vào mục đích kinh doanh. Những thông tin trên có thể thay đổi do diễn biến của thị trường và Trung tâm Nghiên 

cứu Kinh tế không có trách nhiệm phải thông báo về những sự thay đổi này.  

Mọi ý kiến đóng góp, đăng ký hoặc rút tên khỏi danh sách nhận bản tin, xin Quý khách vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: 

Research@msb.com.vn 
 

27 May 22 Tuần (%) Đầu năm (%)
Biến động

2021 (%)

USD index 101.67 -1.44% 5.94% 6.71%

USD/CNY 6.70 0.09% 5.45% -2.65%

USD/EUR 0.93 -1.56% 5.98% 7.43%

USD/JPY 127.11 -0.58% 10.45% 11.47%

USD/KRW 1251.99 -1.70% 5.39% 9.54%

USD/SGD 1.37 -0.82% 1.46% 2.13%

USD/TWD 29.30 -1.38% 5.74% -1.29%

USD/THB 34.11 -0.81% 2.65% 10.62%

USD/VND Trung tâm 23109 -0.16% -0.16% 0.06%

USD/VND LNH 23192 0.09% 1.74% -1.32%

USD/VND tự do 23850 -0.21% 1.71% 0.64%

Vàng 1852.73 0.38% 1.33% -3.59%

Dầu 115.07 1.63% 53.00% 55.01%

Kỳ hạn USD TĐ USD TĐ

ON 0.8256 0.0009

1M 1.0617 0.0881 1.1125 0.2471

3M 1.5979 0.0914 1.3379 0.0000

6M 2.0861 0.0206 0.8211 0.0000

1Y 2.6957 -0.0343

LIBOR SIBOR
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