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NHNN điều chỉnh giảm tỷ giá
USD/VND mua giao ngay
Thay đổi sau khi Mỹ và Việt Nam đạt được một thỏa thuận
liên quan tới việc đánh giá Việt Nam thao túng tiền tệ.

NHNN có quyết định hạ giá mua vào USD trên Sở Giao dịch NHNN và thay đổi phương thức
mua kỳ hạn sang giao ngay.
— Theo thông báo từ NHNN, bắt đầu từ ngày 11/08/2021, giá mua vào USD trên Sở Giao dịch
NHNN và giá thực hiện cho hợp đồng USD giao ngay (ngừng mua ngoại tệ kỳ hạn) là 22,750
đồng, giảm 255 đồng so với trước đó (23,975 đồng). Đầu tháng 6/2021, NHNN cũng đã tiến
hành điều chỉnh giảm giá mua ngoại tệ xuống còn 22,975 đồng (giảm 50 đồng so với phiên
hôm trước).
— Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giữ nguyên trong ngày 11/8 ở mức 22,949. Tỷ
giá USD/VND niêm yết của các NHTM đã điều chỉnh giảm 100đ ở cả 2 chiều mua bán so với
phiên trước, xuống mức 22,670/22,900. Tỷ giá trên thị trường tự do không thay đổi ở mức
23,900. Nhìn chung, cung – cầu ngoại tệ trong nước vẫn khá cân bằng.

Một số hàm ý được rút ra từ hành động của NHNN
— Tính từ lần điều chỉnh trước vào đầu tháng 6, tỷ giá liên ngân hàng đã giảm mạnh xấp xỉ 1%
tương ứng 208 đồng nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào. Theo đó, việc NHNN hạ tỷ giámua vào
ngoại tệ là sự điều chỉnh phù hợp với diễn biến tỷ giá cũng như cung cầu ngoại tệ trên thị
trường.
— Trong bối cảnh Việt Nam vàMỹ đã đạt được những bước tiến tích cực trong vấn đề “thao túng
tiền tệ”, NHNN đã ngưng hoạt động mua ngoại tệ kỳ hạn, quay trở lại sử dụng công cụ mua
giao ngay để có thể tác động tức thời vàhiệu quả lên thị trường tiền tệ, như ổn định tỷ giá, hỗ
trợ thanh khoản, bình ổn lãi suất liên ngân hàng, tạo điều kiện cho các NHTM hạ lãi suất.
— Với việc Việt Nam đã thành công trong việc đàm phán với Mỹ để không bị gắn mác thao túng
tiền tệ nhờ những lý do chính đáng và cần thiết để xây dựng dự trữ ngoại hối, chúng tôi cho
rằng nhiều khả năng NHNN sẽ tích cực hoạt động mua vào ngoại tệ trong thời gian tới, thay
vìdè dặt như trong 7 tháng đầu năm (chỉ mua vào khoảng 7-8 tỷ USD). Điều này có thể giúp
tỷ giá USD/VND tăng trở lại, giúp giảm tải khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong
bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Biểu đồ 1. Diễn biến tỷ giá USD/VND
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Hệ thống khuyến nghị
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Mua:
+15% hoặc cao hơn

Nắm giữ:
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Khả quan:
Vượt trội hơn thị trường

Trung lập:
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên
phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các
nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu
là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể
thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các
trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết
định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu
tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không
được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn
bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ
nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
khác.

