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TỔNG QUAN          

NHNN đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đối với khách hàng.  

Ngay từ năm 2021, sau 4 năm thực hiện Thông tư 39, các NHTM đã kiến nghị NHNN về một số nội dung các TCTD thấy chưa 

hợp lý trong quá trình áp dụng Thông tư, đó là chưa có quy định áp dụng các phương tiện điện tử vào hoạt động cho vay; chưa đưa 

ra tiêu chí cho vay cho một số đối tượng vay... Một trong những vấn đề chung cần xem xét sửa đổi, bổ sung là những quy định cho 

phép hoạt động cho vay có sử dụng phương thức điện tử. Hiện nay các TCTD đều đang từng bước số hóa các hoạt động ngân hàng, 

một định hướng phát triển phù hợp với xu thế của thị trường. Trong khi đó pháp luật hiện hành chưa có quy định hướng dẫn, điều 

chỉnh về hoạt động cho vay điện tử này dẫn đến sự không đồng nhất trong cách hiểu, áp dụng pháp luật. Một vướng mắc nữa trong 

quy định của Thông tư 39 là quy định chủ thể vay vốn chỉ có cá nhân, pháp nhân, trong khi nền kinh tế còn nhiều chủ thể khác như 

doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, tổ hợp tác… Ngoài ra, còn một số bất cập khác như quy định về thời hạn cho vay, điều kiện 

vay vốn, không được cho vay để trả nợ khoản vay tại chính TCTD đó, lãi suất cho vay, phí liên quan đến hoạt động cho vay… Dự 

thảo đưa ra lấy ý kiến đã bổ sung, sửa đổi những ý kiến đóng góp từ phía các TCTD. Đó là, Dự thảo Thông tư bổ sung điều khoản 

quy định Hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử. TCTD thực hiện cho vay qua việc sử dụng các phương tiện 

điện tử phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, hồ sơ, thủ tục cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với quy định tại 

Thông tư, quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan để đảm 

bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng. TCTD thực hiện cho vay qua việc sử dụng 

các phương tiện điện tử phải thực hiện quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro các quy trình nghiệp vụ được thực hiện tự động hóa, 

trong đó cần áp dụng các mô hình giám sát rủi ro và cảnh báo sớm để kịp thời có biện pháp ngăn chặn các hành vi gian lận. Bên 

cạnh đó, Dự thảo Thông tư bổ sung đối tượng vay vốn của TCTD, ngoài pháp nhân, cá nhân như ở Thông tư hiện tại, thêm hộ gia 

đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân). Việc cho vay đối với hộ gia đình, 

tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân được xác lập qua đại diện theo ủy quyền quy định.  

Một vấn đề quan trọng được quy định trong dự thảo Thông tư sửa đổi là quản lý hoạt động cho vay lĩnh vực bất động sản. Trong 

dự thảo, NHNN nêu rõ TCTD không được cho vay để thanh toán tiền đặt cọc cho các giao dịch trong tương lai mà tại thời điểm 

đặt cọc chưa đủ điều kiện thực hiện như chưa có giấy phép xây dựng, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Theo NHNN, 

TCTD vẫn cấp tín dụng cho khách hàng để đặt cọc BĐS hình thành trong tương lai, tuy nhiên, hầu hết các dự án BĐS được chuyển 

nhượng chưa đủ điều kiện như chưa có giấy phép xây dựng, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Sau khi TCTD cấp tín 

dụng, khách hàng và chủ đầu tư có thể hủy hợp đồng đặt cọc do không hoàn thiện được thủ tục pháp lý để ký hợp đồng chuyển 

nhượng. Do đó, việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.  

Trong dự thảo, NHNN cũng quy định cấm TCTD không được cho vay đối với các nhu cầu vốn bao gồm: Để thực hiện các hoạt 

động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư; để thanh toán các chi phí, đáp 

ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư và 

các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm; để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh 

quy định tại Luật Đầu tư; để mua vàng miếng. Quy định cũng sẽ cấm cho vay để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính TCTD cho 

vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay mà TCTD và khách hàng đã xác định ngay từ ban đầu khi ký thỏa thuận cho 

vay phù hợp với quy định pháp luật liên quan; để trả nợ khoản cấp tín dụng tại TCTD khác và trả nợ khoản vay nước ngoài (không 

bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. 



 
 

TIN TRONG NƯỚC 
  

 Thị trường ngoại tệ Trong tuần từ 20/06 - 24/06, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh theo 

xu hướng tăng nhẹ. Phiên cuối tuần 24/06, tỷ giá trung tâm được niêm yết 

ở mức 23.105 VND/USD, tăng 16 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 ít biến động trong tuần qua. Chốt tuần 24/06, tỷ giá 

LNH đóng cửa tại 23.252 VND/USD, tăng nhẹ 13 đồng so với phiên cuối 

tuần trước đó.  

Tỷ giá trên thị trường tự do gần như không thay đổi trong tuần qua. Chốt 

phiên cuối tuần 24/06, tỷ giá tự do tăng 40 đồng ở chiều mua vào và 30 

đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 23.940 VND/USD và 23.970 

VND/USD. 

 

 Thị trường tiền tệ liên ngân hàng  

Tuần từ 20/06 - 24/06, lãi suất VND LNH liên tục tăng ở tất cả các phiên. 

Chốt ngày 24/06, lãi suất VND LNH giao dịch quanh mức: ON 0,64% 

(+0,25 đpt so với phiên cuối tuần trước đó); 1W 1,24% (+0,17 đpt); 2W 

1,71 (+0,21 đpt); 1M 2,16% (+0,01 đpt).  

Lãi suất USD LNH chỉ còn tăng nhẹ trong tuần vừa qua. Chốt tuần 24/06, 

lãi suất USD LNH đóng cửa ở mức: ON 1,64% (+0,05 đpt); 1W 1,74% 

(+0,01 đpt); 2W 1,83% (+0,02 đpt) và 1M 1,98% (+0,06 đpt). 

 

 Thị trường mở 

 

Trên thị trường mở tuần từ 20/06 - 24/06, 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 529,64 tỷ đồng trúng thầu trong tuần qua. Trong tuần có 

1.020,34 tỷ đồng đáo hạn. NHNN chào thầu tín phiếu NHNN với kỳ hạn 

7 ngày. Có 69.599,5 tỷ đồng trúng thầu, trong đó 200 tỷ đồng với lãi suất 

0,3%, số còn lại với lãi suất 0,7%. 

Như vậy, NHNN hút ròng 70.090,2 tỷ VND từ thị trường, khối lượng lưu 

hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 1.362,5 tỷ VND, khối lượng tín 

phiếu NHNN lưu hành là 69.599,5 tỷ đồng. 

 

 Thị trường trái phiếu 

Giao dịch trên thị trường sơ cấp. 

Ngày 20/06, NHCSXH huy động thành công 1.500/3.000 tỷ đồng TPCPBL gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 50%). Toàn bộ khối lượng 

trúng thầu ở kỳ hạn 3 năm, lãi suất trúng thầu 2,4%/năm (+0,1% so với phiên trước). Lũy kế từ đầu năm đến nay, NHCSXH huy 

động thành công 4.200 tỷ đồng TPCPBL. 

Ngày 22/06, KBNN huy động thành công 3.070/4.500 tỷ đồng TPCP gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 68%). Trong đó, kỳ hạn 10 năm huy 

động được 1.500/2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động 1.570/2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm đấu thầu thất bại. Lãi suất trúng thầu 

các kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt tại 2,46%/năm (+0,03%) và 2,76%/năm (+0,03%). 
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24-Jun-21 24-Oct-21 24-Feb-22 24-Jun-22

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 0.64 0.25 1.64 0.05 3Y 2.18 0.025

1W 1.24 0.17 1.74 0.01 5Y 2.40 0.013

2W 1.71 0.21 1.83 0.02 7Y 3.02 -0.020

1M 2.16 0.01 1.98 0.06 10Y 3.29 -0.015

2M 2.47 0.03 2.13 0.04 15Y 3.49 -0.005

3M 2.59 0.00 2.23 0.00

6M 2.83 0.04 2.39 -0.02

9M 2.92 0.04 2.52 0.02

1Y 3.06 0.09 2.62 0.07

Nguồn: Reuters

Lãi suất LNH Trái phiếu

KL lưu hành 

Đơn vị: Tỷ đồng KL chào thầu KL trúng thầu KL đáo hạn Ròng

Nghiệp vụ cầm cố 50,000 529.64             1,020.34         490.70 -          1,362.50      

Nghiệp vụ mua bán tín 

phiếu NHNN
0 69,599.50        0 69,599.50 -     69,599.70    

Tổng cộng 70,090.20 -     

Từ 20/06 đến 24/06/2022



Trong tuần vừa qua từ 20 - 24/06 có 500 tỷ đồng TPCP đáo hạn. Tuần này từ 27/06 - 01/07 có 2.700 tỷ đồng TPCP đáo hạn. Về kế 

hoạch đấu thầu trong tuần này: ngày 27/06, NHCSXH dự kiến gọi thầu 3.500 tỷ đồng TPCPBL các kỳ hạn từ 3 năm đến 15 năm; 

tiếp đó ngày 29/06, KBNN dự kiến gọi thầu 4.500 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn từ 10 năm đến 30 năm.  

 

Giao dịch trên thị trường thứ cấp: Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 8.971 tỷ 

đồng/phiên, tăng so với mức 7.425 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. 

 

Lợi suất TPCP biến động trái chiều ở các kỳ hạn. Chốt phiên 24/06, lợi suất TPCP giao dịch quanh 1 năm 1,78% (+0,08 đpt); 2 năm 

2,07% (+0 đpt); 3 năm 2,18% (+0,02 đpt); 5 năm 2,4% (+0,01đpt); 7 năm 3,02% (-0,02 đpt); 10 năm 3,29% (-0,02 đpt); 15 năm 3,49% 

(0 đpt); 30 năm 3,59% (+0,02 đpt). 

  

 Thị trường chứng khoán  

Tuần từ 20/06 - 24/06, thị trường chứng khoán Việt Nam lại chứng kiến 1 

tuần giảm điểm của các chỉ số chính. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 24/06, 

VN-Index đứng ở mức 1.185,48 điểm, tương ứng giảm mạnh 31,82 điểm (-

2,61%) so với cuối tuần trước đó; HNX-Index giảm 4,30 điểm (-1,47%) còn 

275,93 điểm; UPCom-Index đi ngang với mức 87,10 điểm.  

Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh với giá trị giao dịch trung bình hơn 

14.200 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại bán ròng hơn 1.245 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 20-Jun-22 3 1500 1500 2.40% 0.10% 100% 1.33 2.00

VBSP 20-Jun-22 5 500 0 0.00% 0.00% 0% 0.00 0.00

VBSP 20-Jun-22 10 500 0 0.00% 0.00% 0% 0.00 1.00

VBSP 20-Jun-22 15 500 0 0.00% 0.00% 0% 0.00 0.00

MOF 22-Jun-22 10 2000 1500 2.46% 0.03% 75% 1.75 16.00

MOF 22-Jun-22 15 2000 1570 2.76% 0.03% 79% 1.39 8.00

MOF 22-Jun-22 30 500 0 0.00% 0.00% 0% 0.00 0.00

Tổng 7500 4570 61% 0.00

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

20/Jun/22               328                 351         4,592         1,388 6,659      20/Jun/22            918               -              774               -   1,692      

21/Jun/22               964                    -           3,707         3,137 7,807      21/Jun/22         1,669         1,095         1,749               -   4,513      

22/Jun/22               261              1,047         2,554         1,463 5,325      22/Jun/22            811            763         1,042               -   2,616      

23/Jun/22                 53                    -           2,068            847 2,968      23/Jun/22         1,291         3,087               -                 -   4,378      

24/Jun/22                 53                   18         1,567         1,280 2,917      24/Jun/22         4,585         1,396               -                 -   5,981      

Tổng           1,658             1,416      14,488        8,114      25,676 Tổng        9,274        6,341        3,565               -   19,180    

+_ WoW               956                 602        (4,942)         3,436              53 +_ WoW            337         4,242         3,100           7,680 

%  WoW 136% 74% -25% 73% 0% % WoW 4% 202% 668% 67%

Tỷ trọng 6% 6% 56% 32% 100% Tỷ trọng 48% 33% 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

24-Jun-22 1.78 2.07 2.18 2.40 3.02 3.29 3.49 3.59

So MoM 0.08 0.00 0.02 0.013 -0.02 -0.02 0.00 0.024

So YoY 1.40 1.54 1.29 1.30 1.68 1.08 1.01 0.51

So YTD 1.21 1.47 1.48 1.54 1.77 1.19 1.12 0.62

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp 
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3.00
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4.00

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

%
/n

ăm

Đường cong lợi suất TPCP

24-Jun-22 17-Jun-22

31-Dec-21 24-Jun-21

24/06/22 VN-Index HNX-Index Upcom

Điểm 1185.48 275.93 87.10

thay đổi so với tuần trước -2.61% -1.47% 0.00%

thay đổi so với đầu năm -20.88% -41.79% -22.70%

KLGD/phiên (tr.đ.vị) 575.28                   64.92 0.05

thay đổi so với tuần trước -18.13% -4.03% -99.96%

GTGD/phiên (tỷ đ) 12972.52 1254.32 0.0010

thay đổi so với tuần trước -37.22% -29.88% -32.87%

ĐTNN mua/bán ròng (tỷ đ) (1,230.90)               (14.82)           0.04              



 
 

QUỐC TẾ  

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Fed Jerome Powell có những phát biểu quan trọng, bên 

cạnh đó nước Mỹ cũng ghi nhận một số thông tin kinh tế đáng chú ý. 

Trong tuần qua, phát biểu trước Ủy ban Thượng viện Ngân hàng Mỹ, ông 

Powell cho biết Fed không muốn kích hoạt một đợt suy thoái, mặc dù đây 

là một kịch bản có thể xảy ra. Ông cũng nhận định, bối cảnh thế giới đang 

khiến cho việc hạ lạm phát có thể gây ra một số hậu quả. Song, vị Chủ 

tịch Fed nhấn mạnh chống lạm phát là nghĩa vụ vô điều kiện của cơ quan 

này. Liên quan đến kinh tế Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại 

nước này tuần kết thúc ngày 18/06 ở mức 229 nghìn đơn, giảm xuống từ 

mức 231 nghìn đơn của tuần trước đó và gần khớp với mức 227 nghìn 

đơn theo dự báo. Tiếp theo, doanh số bán nhà cũ Mỹ ở mức 5,41 triệu căn 

trong tháng 5, thấp hơn một chút so với mức 5,60 triệu căn của tháng 4, 

gần khớp với dự báo ở mức 5,40 triệu căn. Tuy nhiên, doanh số bán nhà 

mới trong tháng vừa qua đạt 696 nghìn căn, cao hơn so với 629 nghìn căn 

của tháng 4 và đồng thời cao hơn nhiều so với mức 590 nghìn căn theo 

dự báo. Cuối cùng, IHS Markit khảo sát cho biết PMI lĩnh vực sản xuất 

và lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ lần lượt ghi nhận 52,4 và 51,6 điểm trong tháng 

6, giảm so với 57,0 và 53,4 điểm của tháng 5, đồng thời cùng thấp hơn 

mức 56,0 và 53,9 điểm theo kỳ vọng. 

Nước Anh ghi nhận nhiều thông tin kinh tế không mấy lạc quan, đặc 

biệt là áp lực lạm phát ngày càng gia tăng. Cụ thể, CPI toàn phần tại 

Anh tăng 9,1% y/y trong tháng 5, cao hơn mức tăng 9,0% của tháng 4 và 

khớp với dự báo. Bên cạnh đó, CPI lõi của nước Anh chỉ tăng 5,9% y/y 

trong tháng vừa qua, thấp hơn mức tăng 6,2% của tháng 4 và đồng thời 

thấp hơn mức tăng 6,0% theo dự báo. Như vậy, CPI toàn phần của nước 

Anh tiếp tục ghi nhận mức tăng kỷ lục mới trong 40 năm. Cũng trong 

tháng vừa qua, doanh số bán lẻ của Anh giảm 0,5% m/m sau khi tăng 

0,4% ở tháng trước đó, gần khớp với mức giảm 0,6% theo dự báo. So với 

thời điểm trước khi bị dịch Covid tác động, doanh số bán lẻ tại Anh tăng 

khoảng 2,6%. Niềm tin tiêu dùng tại nước Anh do GfK khảo sát ở mức -

41 điểm trong tháng 6, giảm nhẹ từ mức -40 điểm của tháng 5, đánh dấu 

tháng giảm điểm thứ 7 liên tiếp. Về lĩnh vực sản xuất, IHS Markit khảo 

sát được PMI lĩnh vực này tại Anh đạt 53,4 điểm trong tháng 6, giảm từ 

54,6 điểm của tháng 5 và gần khớp dự báo ở 53,5 điểm. Mặc dù vậy, PMI 

lĩnh vực dịch vụ ghi nhận mức 53,4 điểm; đi ngang so với kết quả của 

tháng 5 và trái với dự báo giảm nhẹ còn 53,0 điểm. 

Thị trường chứng khoán thế giới tuần trước phân hóa khá rõ rệt. Kết thúc 

phiên thứ Sáu, chỉ số Dow Jones tăng mạnh 5,39% w/w, chỉ số DAX giảm 

nhẹ 0,06% trong khi chỉ số Shanghai tăng 0,99%. Chứng khoán Mỹ cho 

thấy sức hồi phục rất lớn, đánh dấu tuần tăng điểm đầu tiên kể từ tháng 

05/2022. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư vẫn lo ngại đây chỉ là những nhịp 

hồi kỹ thuật, và trong trung hạn vẫn tồn rất nhiều rủi ro của một thị trường 

giá xuống. 
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Thị trường ngoại hối, vàng, dầu quốc tế 

 

 

Vàng giảm, đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức 1.826,18 USD/oz, tương 

đương giảm 0,72% w/w. Kim loại quý này được giao dịch khá mạnh trong 

tuần vừa qua do thị trường bước vào thời điểm cuối quý – các công ty tài 

chính bắt đầu cơ cấu mạnh danh mục đầu tư. Đây cũng là tuần giảm giá 

thứ hai liên tiếp của vàng trong bối cảnh giới đầu tư đang lo ngại sự thắt 

chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ của Fed sẽ gây áp lực lên chi phí nắm 

giữ tài sản này. 

Giá dầu tiếp tục giảm trong tuần vừa qua. Kết thúc phiên thứ Sáu, dầu 

WTI ở mức 107,62 USD/thùng, tương đương giảm 1,77% w/w. Mặc dù 

đà giảm không còn khốc liệt như tuần trước song kết quả trên vẫn cho 

thấy nỗi sợ suy thoái kinh tế của thị trường. Theo giới quan sát, OPEC+ 

nhiều khả năng duy trì mức tăng sản lượng hàng tháng trong giai đoạn 

tháng Bảy và Tám như đã lên kế hoạch trước đó. 

 

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 
 

24 Jun 22 Tuần (%) Đầu năm (%)
Biến động

2021 (%)

USD index 104.19 -0.49% 8.56% 6.71%

USD/CNY 6.69 -0.42% 5.28% -2.65%

USD/EUR 0.95 -0.53% 7.71% 7.43%

USD/JPY 135.17 0.16% 17.46% 11.47%

USD/KRW 1288.89 -0.18% 8.50% 9.54%

USD/SGD 1.39 -0.30% 2.71% 2.13%

USD/TWD 29.70 -0.02% 7.16% -1.29%

USD/THB 35.45 0.60% 6.68% 10.62%

USD/VND Trung tâm 23105 0.07% -0.17% 0.06%

USD/VND LNH 23252 0.06% 2.00% -1.32%

USD/VND tự do 23940 0.17% 2.09% 0.64%

Vàng 1826.18 -0.72% -0.12% -3.59%

Dầu 107.62 -1.77% 43.09% 55.01%

Kỳ hạn USD TĐ USD TĐ

ON 1.5761 0.0087

1M 1.6327 0.0204 1.3432 0.0339

3M 2.2344 0.1386 1.5636 0.0000

6M 2.8666 0.0861 0.8211 0.0000

1Y 3.5447 -0.0412
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