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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 24/03:
Open: 22.780 - 22.960
Low: 22.780 - 22.960
High: 22.780 - 22.960
Close: 22.780 - 22.960
USD Index: 98.715

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 82 điểm

U%SD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.1% trong ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Kinh tế châu Âu đang tăng trưởng chậm lại khi cuộc chiến giữa Nga và
Ukraine tại cửa ngõ của châu lục này khiến giá cả hàng hóa tăng cao. Tác động của
chiến tranh lan nhanh khắp châu Âu bằng cách phá vỡ chuỗi cung ứng vốn đã căng

(Tỷ giá niêm yết)

thẳng từ trước đó, làm suy yếu niềm tin và khiến giá nguyên liệu và năng lượng tăng

Ngày 25/03:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.780 - 22.960
TG Trung tâm : 23.151
Sàn - Trần
: 22.456 - 23.846
CNY Fixing : 6.3739

vọt. Việc dỡ bỏ các yêu cầu hạn chế để phòng chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực
dịch vụ của châu Âu hiện đang làm dịu bớt phần nào các thiệt hại. Tuy nhiên, các nhà
kinh tế cho rằng tác động tích cực này sẽ mất dần đi và ảnh hưởng của chiến tranh
sẽ tác động nặng nề hơn đến tăng trưởng do chi phí năng lượng cao hơn đẩy giá tiêu
dùng gia tăng. Hội nghị của Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển vào tối qua đã
hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay. Các chuyên gia đã dự báo nền kinh
tế toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng ở mức +2,6% so với mức dự kiến là +3,6% đưa ra trước

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

đó. Phần lớn sự suy giảm sẽ xảy ra ở khu vực đồng tiền chung châu Âu, nơi dự kiến sẽ
chỉ đạt mức tăng trưởng 1,7%, bằng một nửa so với dự báo trước đây. Tương tự, dự báo
tăng trưởng của Mỹ cũng sẽ giảm từ 3% xuống 2,4% trong năm 2022.
Nhiều nước châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào Nga về nguồn cung cấp năng lượng,
bao gồm dầu và khí đốt tự nhiên được vận chuyển qua các đường ống. Giá năng lượng
đã tăng khá mạnh kể từ ngày 24/2 khi Nga tấn công vào Ukraine do lo ngại rằng nguồn
cung năng lượng sẽ bị gián đoạn trong thời gian tới. Kết quả là, các doanh nghiệp khu
vực đồng EUR đã báo cáo mức tăng chi phí mạnh nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu
được thực hiện vào năm 1998. S&P Global cho biết các nhà sản xuất ô tô của châu Âu
là một trong những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong những tuần đầu
tiên khi chiến tranh bùng nổ. Xung đột đã gây ra tình trạng thiếu hụt một số bộ phận
được sản xuất tại Ukraine, dẫn đến việc ngừng sản xuất tại một số nhà máy trên khắp
châu Âu. Về phần mình, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã hạ dự báo tăng trưởng
kinh tế khu vực đồng tiền chung trong năm nay xuống +3,7% từ mức +4,2%, với giả
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định rằng sự gián đoạn nguồn cung năng lượng và niềm tin chỉ là tạm thời và chuỗi

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

cung ứng toàn cầu không bị ảnh hưởng đáng kể. Các nhà hoạch định chính sách EU
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đã nhấn mạnh rằng họ sẽ linh hoạt trong phản ứng với những diễn biến mới của nền
kinh tế trong thời gian tới, thay vì chỉ đi theo kế hoạch đã ấn định từ trước.
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.

