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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Đồng EUR ghi nhận mức tăng theo ngày mạnh nhất trong vòng 6 
năm vào tối qua nhờ kỳ vọng vào những tín hiệu tích cực trong vòng đàm phán 
tiếp theo giữa Nga và Ukraine, trong khi giá dầu hạ nhiệt trở lại khi một số quốc 
gia thuộc nhóm OPEC có động thái ủng hộ việc tăng sản lượng. Thị trường hiện 
đang chờ đợi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào tối nay để đánh 
giá tác động của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ ảnh hưởng như thế nào đến 
chính sách tiền tệ của liên minh châu Âu. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát tháng 
2 của Mỹ cũng sẽ được công bố ngay sau cuộc họp của ECB kết thúc, điều này 
có thể giúp định hướng thêm kỳ vọng cho cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang 
Mỹ bang vào tuần tới.
   Tại Trung Quốc, áp lực lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện tại, giá 

thành sản xuất đã tăng 8,8% trong tháng 2, giảm từ mức cao gần đây là 13,5%, 
mặc dù xung đột ở Ukraine có thể làm tăng rủi ro lạm phát. Giá năng lượng tăng 
cao đã làm gia tăng gánh nặng lạm phát của Trung Quốc, dấu hiệu cho thấy áp 
lực giá sẽ còn gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu khi Trung Quốc được xem là 
công xưởng sản xuất hàng hóa của cả thế giới. Kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine 
xảy ra từ cuối tháng 2, giá năng lượng và hàng hóa đã bùng nổ khi Mỹ, Liên minh 
châu Âu và các nước khác đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt mạnh tay làm 

suy yếu nguồn cung cấp 
dầu, khí đốt, kim loại và 
phân bón của Nga cho 
phần còn lại của thế giới. 
Lạm phát cũng sẽ làm 
phức tạp thêm nhiệm vụ 

của các Ngân hàng Trung ương đang tìm cách cân bằng giữa việc gia tăng áp 
lực giá cả với sự phục hồi chưa hoàn toàn sau đại dịch. Tác động kinh tế từ cuộc 
chiến ở Ukraine sẽ được cảm nhận ở Trung Quốc thông qua lợi nhuận doanh 
nghiệp và các số liệu thương mại yếu hơn, thay vì áp lực lạm phát căng thẳng 
mà phương Tây hiện đang đối mặt.
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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 09/03:
Open:  22.750 - 22.930
Low:  22.750 - 22.930
High:  22.750 - 22.930
Close:  22.750 - 22.930
USD Index: 98.003

Ngày 10/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.760 - 22.940
TG Trung tâm : 23.162
Sàn - Trần         : 22.467 - 23.857
CNY Fixing : 6.3105 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 73 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

1.1% vào ngày hôm qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


