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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Mặc dù đã có 2 phiên điều chỉnh giảm gần đây nhưng chỉ số USD 
Index, đo lường sức mạnh của đồng USD trên phạm vi toàn cầu, hiện vẫn đang ở 
mức cao thiết lập kể từ tháng 6/2020. Vai trò tài sản an toàn trong bối cảnh cuộc 
chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra là yếu tố hỗ trợ cho sức mạnh của đồng 
bạc xanh hiện tại, tuy nhiên thị trường vẫn đang chú ý đến chủ thể của đồng 
USD chính là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ có cuộc họp chính sách quan 
trọng sau khoảng 2 tuần nữa. Cuộc chiến ở Ukraine không có khả năng ngăn 
FED tăng lãi suất vào tháng tới, nhưng bất kỳ sự gia tăng nào của áp lực lạm phát 
có thể buộc cơ quan này phải thắt chặt chính sách thậm chí còn mạnh mẽ hơn 

những gì mà các thành viên FED đã nhận định 
trước đó. FED sẽ dành hai tuần sắp tới để theo 
dõi chặt chẽ tác động từ gói trừng phạt mạnh 
mẽ của phương Tây đối với Nga sẽ tác động 
như thế nào đến các thị trường tài chính và nền 
kinh tế toàn cầu. Hôm thứ Hai, các chuyên gia 
kinh tế đã cảnh báo rằng hệ thống ngân hàng 
của Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt 
tiền gửi và sức khỏe tài chính của họ suy giảm 
nghiêm trọng. Hệ quả của điều này có thể lan 
đến hệ thống ngân hàng châu Âu và thị trường 

tài chính toàn cầu. Chủ tịch FED Powell sẽ có buổi điều trần quan trọng trước 
Quốc hội vào thứ Năm tuần này và điều mà thị trường đang chờ đợi sẽ là những 
đánh giá về triển vọng lạm phát trong bối cảnh hiện nay. 
  Các thành viên FED sẽ nhận được 2 dữ liệu quan trọng trước cuộc họp tiếp 

theo của họ vào ngày 15-16/3 đó là: báo cáo việc làm tháng 2 vào thứ sáu tuần 
này và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 vào ngày 10/3. Nếu có thêm các dấu 
hiệu khác về thị trường việc làm quá nóng hoặc sự gia tăng của áp lực giá cả - mà 
không có thêm sự gia tăng gián đoạn thị trường từ cuộc xung đột ở Ukraine - có 
thể làm dấy lên cuộc tranh luận về việc có nên tăng lãi suất thêm nửa điểm vào 
tháng 3 hay không. Khi đó lãi suất cơ bản của Mỹ có thể tăng lên mức 2.25%-
2.5% vào cuối năm so với mức 0-0.25% thời điểm hiện nay.

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
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 28/02:
Open:  22.720 - 22.900
Low:  22.720 - 22.900
High:  22.720 - 22.900
Close:  22.720 - 22.900
USD Index: 96.747

Ngày 01/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.730 - 22.910
TG Trung tâm : 23.137
Sàn - Trần         : 22.443 - 23.831
CNY Fixing : 6.3014 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 208 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.3% trong ngày hôm qua

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


