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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Theo nhận định của Bộ Công thương, 14 khu vực, thị trường xuất 
khẩu được coi là trọng điểm, đặc biệt là các khu vực, thị trường đối tác của Việt 
Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ là động lực chính thúc đẩy 
sự phục hồi của hoạt động thương mại cả nước trong năm 2022. Quy mô thị 
trường xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022 sẽ tiếp tục phát triển theo cả 
chiều sâu và rộng lớn hơn. Điều này dự báo sẽ giúp nâng kim ngạch xuất khẩu 
tăng 16 - 20% trong năm 2022. Đáng chú ý, năm 2021, với EVFTA, Việt Nam đã 
xuất siêu vào châu Âu khoảng 21 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Năm 2022, 
EU tiếp tục được đánh giá là một trong những thị trường xuất khẩu vô cùng tiềm 
năng của Việt Nam. Với 27 nước thành viên và dân số khoảng 516 triệu người, 
GDP bình quân mỗi người dân trên 35.000 USD/năm, theo Bộ Công Thương, các 
mặt hàng như cà phê, hạt điều, cao su, rau quả, hạt tiêu, gạo và chè tiếp tục sẽ là 
những mặt hàng đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng đối với 
thị trường EU và có tiềm năng tăng trưởng tích cực trong năm 2022.
* Thế giới: Đồng bạc xanh tăng gần 0.4% trong ngày giao dịch đầu tuần và hiện 
đã trở lại mức cao nhất trong khoảng 2 tuần trở lại đây trước những căng thẳng 
chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giữa Nga và Ukraine trong khi người đứng đầu Cục Dự 
trữ Liên bang Mỹ tại St. Louis James Bullard tiếp tục lặp lại lời kêu gọi tăng lãi suất 
nhanh hơn tại cuộc họp vào tháng 3 sắp tới. Ông cho biết 4 kỳ báo gần đây của 
dữ liệu CPI vào tháng 10, 11, 12, 1 đều ghi nhận kết quả cao hơn các dự báo trước 
đó. Chính vì vậy, là thành viên ủng hộ tích cực nhất cho kế hoạch tăng lãi suất 
nhanh chóng trở lại để kiểm soát lạm phát, ông Bullard cho biết FED nên thúc 
đẩy quá trình này nhanh hơn với kỳ vọng lãi suất có thể tăng thêm 1% trước thời 
điểm cuối tháng 6/2022, đặc biệt có thể tăng +0.5% trong cuộc họp vào tháng 3 
tới. Dự kiến sẽ có nhiều thành viên khác của FED cũng sẽ có những bài phát biểu 
quan trọng trước truyền thông trong tuần này cùng với Biên bản cuộc họp chính 
sách tháng 1 sẽ được công bố vào rạng sáng ngày thứ Năm tới, giúp thị trường có 
góc nhìn chính xác hơn các quan điểm của FED về điều hành chính sách tiền tệ 
trong cuộc chiến nhằm kiểm soát lạm phát sắp tới. 

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 14/02:
Open:  22.640 - 22.820
Low:  22.640 - 22.820
High:  22.640 - 22.820
Close:  22.640 - 22.820
USD Index: 96.289

Ngày 15/02:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 22.660 - 22.840
TG Trung tâm : 23.116
Sàn - Trần         : 22.423 - 23.809
CNY Fixing : 6.3605 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

20 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 59 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.4% vào tối qua

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


