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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 12/04:
Open: 22.790 - 22.970
Low: 22.790 - 22.970
High: 22.790 - 22.970
Close: 22.790 - 22.970
USD Index: 100.314
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 13/04:
Xu hướng
: TĂNG
Giá niêm yết : 22.800 - 22.980
TG Trung tâm : 23.108
Sàn - Trần
: 22.415 - 23.801
CNY Fixing : 6.3752

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm không
đổi vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 43 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.2% trong ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng dự kiến sẽ giữ đà tăng trong tháng 4 với áp
lực rất lớn đến từ sức mạnh của đồng USD đang gia tăng không ngừng trên phạm
vi toàn cầu. Mặc dù vậy, dư địa tăng điểm của tỷ giá sẽ không còn nhiều khi gần
tiệm cận với chốt chặn trên là mức giá bán USD kỳ hạn để can thiệp từ SBV là
23.050. Với việc cán cân thương mại của Việt Nam liên tục được cải thiện, chuyển
sang thặng dư gần +1.5 tỷ USD sau 3 tháng đầu năm và dự trữ ngoại hối đang ở
mức khá an toàn khoảng 110 tỷ USD, sẽ là các yếu tố hỗ trợ quan trọng giúp giữ ổn
định tỷ giá trong nước trong thời gian tới. Vùng giá giao dịch kỳ vọng trong tháng 4
có thể quanh mức 22.820 - 22.920 nhưng cần chú ý tuần cuối tháng, gần đến thời
điểm FED bắt đầu cuộc họp chính sách quan trọng vào ngày 4-5/5. Tỷ giá USD/
VND sáng nay đang giao dịch trên thị trường tự do ở mức 23.270 - 23.330 trong

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

khi trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống hiện đã giảm chỉ còn khoảng -600 triệu USD.
* Thế giới: Giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng +8.5% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm
trước và +1.2% so với tháng 2, thiết lập mức cao nhất trong 41 năm trở lại đây do
chi phí xăng dầu đóng góp khoảng một nửa mức tăng hàng tháng, trong khi chi phí
các mặt hàng thực phẩm như rau, thịt và các sản phẩm từ sữa cũng là một yếu tố
đóng góp đáng kể vào đà tăng của giá cả. Nếu loại trừ các mặt hàng năng lượng và
thực phẩm, lạm phát cơ bản tại Mỹ chỉ tăng +0,3% so với tháng 2 và +6,5% so với
một năm trước, phần lớn là do giá xe đã qua sử dụng giảm mạnh nhất kể từ năm
1969. Giá ô tô đã qua sử dụng, nguyên nhân dẫn đến lạm phát hàng hóa cao hơn
trong nhiều tháng, đã giảm 3,8% trong tháng 3, trong khi giá ô tô mới chỉ tăng nhẹ.
Chỉ số CPI tháng 3 tại Mỹ đại diện cho điều mà nhiều nhà kinh tế kỳ vọng đó là
đỉnh điểm của giai đoạn lạm phát bùng nổ hiện nay, là hệ quả từ tác động của giá
thực phẩm và năng lượng tăng vọt sau khi Nga tấn công Ukraine. Trong khi FED
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đã nghiêng nhiều hơn về khả năng tăng lãi suất 0.5% vào tháng 5 sắp tới, lạm phát
không có dấu hiệu sẽ sớm giảm xuống mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung
ương này - đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh, việc phong tỏa chống Covid-19
ở Trung Quốc và nhu cầu lớn hơn cho các dịch vụ như du lịch sau đại dịch trên
phạm vi toàn cầu.
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.

