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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ghi nhận tốc độ kỷ lục trong quý I 
năm nay so với cùng kỳ năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát 
tại nước này. Mức tăng 18,3% của GDP Trung Quốc thấp hơn một chút so với dự 
báo trước đó nhờ sự phục hồi trong chi tiêu tiêu dùng xã hội và hoạt động sản xuất 
của các nhà máy. Trước đó, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng ổn định sau đợt 
suy thoái lịch sử trong quý đầu tiên của năm 2020, lấy lại tất cả những gì đã đánh 
mất kể từ cuối tháng 9 năm ngoái. Sự phục hồi này được dẫn dắt bởi sản lượng công 
nghiệp mạnh mẽ và xuất khẩu bùng nổ khi đại dịch thúc đẩy nhu cầu đối với hàng 
hóa y tế và thiết bị điện tử do Trung Quốc sản xuất. Chính phủ Trung Quốc đang 
kỳ vọng trong những tháng tới khi chính sách bắt đầu bình thường hóa, đầu tư vào 
bất động sản và cơ sở hạ tầng sẽ chậm lại và nhường chỗ dần cho tiêu dùng hộ gia 

đình nhiều hơn. Tăng trưởng GDP khó 
khăn, lạm phát gia tăng và khối nợ xấu 
khổng lồ trên hệ thống ngân hàng đã 
khiến các nhà hoạch định chính sách 
phải cảnh giác. Bắc Kinh gần đây đã 
báo hiệu rằng họ muốn cắt giảm các 
biện pháp kích thích tài khóa và tiền tệ 

khi tốc độ phục hồi đang dần ổn định và thắt chặt hơn các quy định giám sát trong 
những lĩnh vực như tín dụng và bất động sản. Ngân hàng Trung ương cũng đã yêu 
cầu các ngân hàng hạn chế tăng trưởng cho vay trong những tháng tới đặc biệt là 
các nhóm ngành có mức độ rủi ro cao. Trên phạm vi toàn cầu, việc triển khai tiêm 
chủng vaccine Covid-19 đang giúp thúc đẩy nền kinh tế thế giới và củng cố cho tăng 
trưởng của Trung Quốc. Trên hết, chính sách kích thích tài khóa khổng lồ của chính 
quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến   sẽ có tác động lan tỏa lớn đối với phần còn lại 
của thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc, nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Các chuyên 
gia kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng cho Trung Quốc trong năm nay lên 9,3% từ 
mức 8,2% trước đó trong khi mức mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội nước này đặt 
ra vào đầu năm 2021 là trên 6% .

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Sáu, ngày 16 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 15/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 91.668

Ngày 16/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.196
Sàn - Trần         : 22.500 - 23.892
CNY Fixing : 6.5288

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 9 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 15/04: 
*OMO:    0/1.000 tỷ VND

          (Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%) 

    Số dư:          0 tỷ VND

*Bill:                0/0 tỷ VND

   Số dư:        0 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU


