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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ở mức 23.080 - 23.088 khi mở cửa 

đầu tuần này trong khi thị trường tự do tăng nhẹ lên mức 23.880 - 23.920. Trạng thái 
ngoại tệ toàn hệ thống hiện theo quan sát đang ở mức -3,1 tỷ USD. Trong ngày đầu 
tuần, dự báo một số nguồn ngoại tệ lớn có kế hoạch về thị trường trong nước khiến 
tỷ giá liên ngân hàng chịu thêm áp lực điều chỉnh nhưng mức 23.060 vẫn tiếp tục là 
ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.
 * Thế giới: Trong khi các thị trường tài chính lớn trên toàn cầu nghỉ lễ vào ngày 

thứ Sáu tuần trước, báo cáo quan trọng từ thị trường việc làm tháng 3 tại Mỹ đã vượt 
xa kỳ vọng của các chuyên gia. Nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 916 ngàn việc làm 
vào tháng trước khi việc tuyển dụng được tăng tốc trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm 
xuống chỉ còn 6%. Các doanh nghiệp tại Mỹ đã gia tăng tuyển dụng trở lại khi sự 

phục hồi kinh tế trở nên rõ nét hơn với tốc độ 
tăng trưởng việc làm bền vững và lan tỏa cho 
các ngành, khu vực và những người lao động 
bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Tuy 
nhiên, tính đến tháng 3, vẫn có ít hơn 8,4 triệu 
việc làm so với tháng 2 năm 2020 trước khi 
đại dịch xảy ra. Dự kiến tốc độ tạo việc làm 
trong các tháng tiếp theo sẽ tiếp tục được cải 
thiện ở mức trên 1 triệu mỗi tháng nhờ tốc độ 
tiêm chủng vaccine Covid-19 đang diễn ra cực 
kỳ nhanh tại Mỹ. Thời điểm cuối tuần vừa qua 

đã có 4 triệu người được tiêm vaccine mỗi ngày, tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. 
   Trong ngày đầu tuần, một số thị trường lớn vẫn còn nghỉ lễ khiến cho giao dịch 

trên thị trường tài chính toàn cầu dự kiến vẫn còn trầm lắng. Các tín hiệu tích cực 
từ báo cáo việc làm tại Mỹ có thể bắt đầu phản ánh trên thị trường trong ngày tiếp 
theo. Theo các chuyên gia xu hướng mạnh lên của đồng USD có thể còn tiếp tục 
kéo dài trong quý II này. Ngày hôm nay mọi sự chú ý sẽ dành cho dữ liệu PMI hoạt 
động dịch vụ tại Mỹ nhằm đánh giá tốc độ hồi phục của nhóm ngành vốn chịu thiệt 
hại nặng nề nhất trong đợt dịch Covid-19 này.

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 Hai, ngày 05 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 04/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 93.012

Ngày 05/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.236
Sàn - Trần         : 22.539 - 23.933
CNY Fixing : 6.5649

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 65 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối cuối tuần

                        Ngày 04/04: 
*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


