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Tin trong nước ngày 06/06 

 Thị trường ngoại tệ: Phiên 06/06, NHNN niêm yết tỷ giá trung 

tâm ở mức 23.062 VND/USD, giảm 07 đồng so với phiên cuối tuần 

trước. Tỷ giá mua giao ngay và tỷ giá bán kỳ hạn 3 tháng được giữ 

nguyên niêm yết lần lượt ở mức 22.550 VND/USD và 23.250 

VND/USD. Trên thị trường LNH, tỷ giá chốt phiên với mức 23.185 

VND/USD, giảm nhẹ 04 đồng so với phiên 03/06. Tỷ giá trên thị 

trường tự do tăng 20 đồng ở chiều mua vào và 60 đồng ở chiều bán 

ra, giao dịch tại 23.780 VND/USD và 23.880 VND/USD. 

 Thị trường tiền tệ LNH: Ngày 06/06, lãi suất chào bình quân LNH 

VND giảm 0,02 – 0,12 đpt ở tất cả các kỳ hạn từ 1M trở xuống so 

với phiên cuối tuần trước, cụ thể: ON 0,48%; 1W 1,12%; 2W 1,67% 

và 1M 2,08%. Lãi suất chào bình quân LNH USD giảm 0,01 đpt ở 

các kỳ hạn ngắn trong khi đi ngang ở kỳ hạn 2W và tăng 0,02 đpt ở 

kỳ hạn 1M; giao dịch tại: ON 0,90%; 1W 0,99%; 2W 1,10%, 1M 

1,24%. Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm ở các kỳ hạn 3Y 

và 10Y trong khi tăng ở các kỳ hạn còn lại, cụ thể: 3Y 2,03%; 5Y 

2,39%; 7Y 2,91%; 10Y 3,14%; 15Y 3,32%. 

 Nghiệp vụ thị trường mở: Phiên hôm qua, NHNN chào thầu 

10.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 2,50%. 

Có 287,41 tỷ đồng trúng thầu trong khi có 245,98 tỷ đồng đáo hạn 

trong phiên hôm qua. Như vậy, NHNN bơm ròng 41,43 tỷ đồng ra 

thị trường, đưa khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên mức 

1.969,15 tỷ đồng. 

 Thị trường trái phiếu: Ngày 06/06, NHCSXH gọi thầu 3.000 tỷ 

đồng TPCPBL ở các kỳ hạn từ 3 năm đến 15 năm. Cụ thể, kỳ hạn 3 

năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, các kỳ hạn từ 5 đến 15 năm gọi thầu 

500 tỷ đồng/mỗi kỳ hạn. Tuy nhiên, phiên đấu thầu thất bại. Kể từ 

đầu năm đến nay, cơ quan này đã huy động thành công 2.700 tỷ 

đồng TPCP.  

 Thị trường chứng khoán: Hôm qua, sắc đỏ chiếm ưu thế, tuy 

nhiên, cổ phiếu nhóm dầu khí và phân bón đã gánh thị trường, giúp 

VN-Index chốt phiên trong sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-

Index tăng 2,03 điểm (+0,16%) lên 1.290,01 điểm; HNX-Index 

giảm 3,67 điểm (-1,18%) còn 306,81 điểm; UPCom-Index giảm 

nhẹ 0,27 điểm (-0,29%) xuống 93,90 điểm. Thanh khoản thị trường 

tăng nhẹ với tổng giá trị giao dịch đạt gần 20.800 tỷ VND. Khối 

ngoại mua ròng nhẹ gần 20 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

 Theo báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất 

vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV gửi Quốc hội của Ngân 

hàng Nhà nước, trong 4 tháng đầu 2022, tổng số dư nợ xấu được 

hệ thống ngân hàng xử lý đạt 54,8 nghìn tỷ đồng, phần lớn là 

khách hàng trả nợ (23,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 43,0% tổng nợ xấu 

được xử lý); sử dụng dự phòng rủi ro (14,2 nghìn tỷ đồng, 25,9%) 

và bán nợ cho VAMC (11,4 nghìn tỷ đồng, 20,9%).  
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VND USD/VND
NHNN TT LNH TT tự do

Kỳ hạn VND D/D USD D/D Kỳ hạn Lợi suất D/D

O N 0.48 -0.02 0.90 -0.01 3Y 2.03 -0.058

1W 1.12 -0.12 0.99 -0.01 5Y 2.39 0.002

2W 1.67 -0.04 1.10 0.00 7Y 2.91 0.020

1M 2.08 -0.07 1.24 0.02 10Y 3.14 -0.006

2M 2.32 -0.04 1.30 0.00 15Y 3.32 0.005

3M 2.41 -0.07 1.44 0.03

6M 2.68 -0.03 1.64 0.01

9M 2.76 -0.02 1.76 0.00

1Y 2.91 0.02 1.85 0.01

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          287.41   

1 14 2.50        10,000   

1 14 2.50        10,000                  -          2,321.76   02-06-22        301.21   -          301.21   

Giao dịch mua kỳ hạn trên OMO (tỷ.đ)

       245.98   06-06-22      1,969.15   

     1,927.72   03-06-22                -     

              41.43   

-          394.04          394.04   

đơn vị: tỷ đồng

TCPH Ngày ĐT Kỳ hạn
KL gọi 

thầu

KL trúng 

thầu

LS trúng 

thầu
Thay đổi

VBSP 6-Jun-22 3 1500 0 0.00% 0.00%

VBSP 6-Jun-22 5 500 0 0.00% 0.00%

VBSP 6-Jun-22 10 500 0 0.00% 0.00%

VBSP 6-Jun-22 15 500 0 0.00% 0.00%

Tổng 3000 0

Thị trường TPCP sơ cấp

VN-Index HNX-Index Upcom

Điểm 1290.01 306.81 93.90

%/ngày 0.16% -1.18% -0.29%

%/31/12/2021 -13.90% -35.3% -16.7%

KLGD (tr.đ.vị) 589.89 79.24 71.7

GTGD (tỷ đ) 16942.09 1708.49 1736.49

NĐTNN mua (tỷ đ) 2078.78 5.15 8.14

NĐTNN bán (tỷ đ) 2024.42 46.21 2.24
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Lãi suất cơ bản các Ngân hàng Trung Ương 

NHTW 
Đồng 

tiền 

Kỳ 

trước 
Kỳ này 

Ngày thay 

đổi 

Cuộc họp 

tới 

Mỹ USD 0,50% 1,0% 05/05/2022 14/06/2022 

Châu Âu EUR 0,05% 0,00% 10/02/2016 09/06/2022 

Anh GBP 0,75% 1,0% 05/05/2022 16/06/2022 

Nhật JPY 0,10% -0,10% 28/01/2016 16/06/2022 

Australia AUD 0,25% 0,35% 03/05/2022 07/06/2022 

Nguồn: TCTK, NHNN, Hose, HNX, Thomson-Reuters, MSBResearch 

Tin quốc tế  

 BOJ sẽ kiên định duy trì CSTT nới lỏng. Thống đốc NHTW 

Nhật Bản BOJ Haruhiko Kuroda tuyên bố, nhiệm vụ hàng đầu 

của cơ quan này là hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời nhấn mạnh sẽ 

tiếp tục CSTT nới lỏng. Ông khẳng định Nhật Bản không giống 

như Châu Âu và Mỹ. Quốc gia này không phải đối mặt với việc 

đánh đổi mục tiêu lạm phát và hỗ trợ kinh tế, do áp lực lạm phát 

tại Nhật Bản vẫn đang ở mức khiêm tốn và chủ yếu do các yếu 

tố ngắn hạn như chi phí nguyên liệu thô gia tăng. Về việc đồng 

JPY mất giá so với USD, ông Kuroda cho rằng điều này tác động 

hai chiều lên từng lĩnh vực khác nhau trong kinh tế Nhật Bản. 

Song, ông khẳng định, nhìn chung, một đồng JPY yếu là tích cực 

cho nền kinh tế nước Nhật. 

 Lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc bớt bi quan hơn trong 

tháng 5 vừa qua. Hãng Caixin khảo sát cho biết PMI lĩnh vực 

dịch vụ của Trung Quốc ở mức 41,4 điểm trong tháng 5, tăng lên 

từ 36,2 điểm của tháng trước đó nhưng chưa đạt mức 46,1 điểm 

theo kỳ vọng. Nhìn chung, các công ty vẫn đang cho thấy tình 

trạng hoạt động kinh doanh còn yếu, song kỳ vọng của các nhà 

đầu tư đã trở nên tích cực hơn khi Trung Quốc dần có các biện 

pháp hỗ trợ nền kinh tế, cùng với việc dịch bệnh đã được kiểm 

soát triệt để, mở ra cơ hội bình thường hóa sau thời gian dài giãn 

cách. Mặc dù vậy, vẫn có những ý kiến cảnh báo tốc độ phục hồi 

của Trung Quốc sẽ chậm, nhiều doanh nghiệp vẫn sẽ gặp khó 

khăn kể cả khi mở cửa kinh tế trở lại, đặc biệt là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

 Lịch công bố các chỉ số kinh tế: 
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EUR/USD Dầu

6 Jun 22 Ngày (%) Tuần (%) Đầu năm (%)

USD index 102.44 0.29% 0.76% 6.74%

USD/CNY 6.65 -0.09% -0.09% 4.74%

USD/EUR 0.94 0.22% 0.78% 6.30%

USD/JPY 131.87 0.77% 3.39% 14.59%

USD/KRW 1254.45 0.31% 1.59% 5.60%

USD/SGD 1.38 0.06% 0.71% 2.04%

USD/TWD 29.38 0.07% 1.40% 6.02%

USD/THB 34.36 0.17% 0.82% 3.40%

USD/VND Trung tâm 23062 -0.03% -0.12% -0.36%

USD/VND LNH 23185 -0.02% 0.02% 1.71%

USD/VND tự do 23780 0.08% -0.29% 1.41%

Vàng 1841.00 -0.53% -0.82% 0.69%

Dầu 118.50 -0.31% 2.98% 57.56%

DowJones DAX Hang Seng

(Mỹ) (Đức) (Hồng Kông)

32915.78 14653.81 21653.9

0.05% 1.34% 2.71%

Kỳ hạn USD TĐ USD TĐ

ON 0.8214 0.0023

1M 1.1597 0.0400 1.1136 0.0000

3M 1.6650 0.0390 1.3379 0.0000

6M 2.1880 0.0787 0.8211 0.0000

1Y 2.8523 0.0769

LIBOR SIBOR

Số liệu SIBOR ngày 03/06/2022

Ngày Giờ VN
Mức độ

 ảnh hưởng
Chỉ số kinh tế Kỳ này Dự báo Kỳ trước

06- 06 8:45 * PMI lĩnh vực dịch vụ Caixin Trung Quốc T5 41.4 46.1 36.2

07- 06 6:30 * Thu nhập bình quân Nhật Bản yy T4 1.5 2.0

07- 06 11:30 *** LSCS NHTW Úc RBA 0.60 0.35

07- 06 19:30 * Cán cân thương mại Mỹ T4 -89.6B -109.8B



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

VN-INDEX 

 

VN-Index tăng nhẹ lên mức 1.290,01 điểm. Chỉ số đang dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 điểm, 

có khả năng đang tích lũy và củng cố thêm cho đà hồi phục tiếp theo. 

Ngưỡng hỗ trợ: 1.280 – 1.270 

Ngưỡng kháng cự: 1.300 – 1.310 

  

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: Research@msb.com.vn 
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