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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 21/03:
Open: 22.780 - 22.960
Low: 22.780 - 22.960
High: 22.780 - 22.960
Close: 22.780 - 22.960
USD Index: 98.229
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 22/03:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.780 - 22.960
TG Trung tâm : 23.143
Sàn - Trần
: 22.449 - 23.837
CNY Fixing : 6.3664
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 13 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
nhẹ trong ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tăng trở lại mức 22.870 - 22.880 vào sáng
nay trong khi trên thị trường tự do tỷ giá vẫn đang giao dịch ở mức 23.400 23.440. Dự báo vùng giá quanh mức 22.850 - 22.900 sẽ là vùng giao dịch chủ
đạo trên liên ngân hàng trong những ngày cuối tháng 3 khi hiệu ứng từ đợt tăng
lãi suất đầu tiên của FED đã được thị trường hấp thụ hoàn toàn.
* Thế giới: Tỷ giá USD/JPY đã vượt qua ngưỡng tâm lý 120 điểm lần đầu tiên
kể từ năm 2016, sau khi Chủ tịch FED tại Hội thảo kinh tế vào tối qua cho biết
có thể xem xét tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn (+0.5%) trong cuộc họp vào
tháng 5 sắp tới để kiềm chế lạm phát, nới rộng khoảng cách về mặt chính sách
so với quan điểm khá ôn hòa từ NHTƯ Nhật Bản. Hạ nhiệt lạm phát và tránh
nguy cơ suy thoái sẽ là "nhiệm vụ đầy thách thức" trong thời gian sắp tới của
FED. Phát biểu của Chủ tịch Powell đã thể hiện giọng điệu cứng rắn hơn những
gì ông đã sử dụng chỉ vài ngày trước đó trong một cuộc họp báo sau khi FED bỏ
phiếu để tăng lãi suất cơ bản thêm 0.25%. Điều này cũng báo hiệu xu hướng
mạnh mẽ hơn đối với việc nâng lãi suất cho đến khi FED nhận thấy bằng chứng
rõ ràng cho thấy lạm phát đang giảm xuống mức mục tiêu 2%. Lạm phát hàng
năm theo chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE đã tăng lên mức 6,1% vào tháng 1/2022.
Lạm phát cơ bản, không bao gồm mặt hàng lương thực và năng lượng, đã tăng
lên 5,2% trong cùng kỳ. Hầu hết các thành viên của FED đều nhìn nhận lạm
phát cơ bản sẽ kết thúc năm nay ở mức 4,1% nếu họ tăng lãi suất cơ bản lên
khoảng 2% trong năm, theo các dự báo đưa ra vào tuần trước.
Chủ tịch Powell cho biết triển vọng lạm phát đã xấu đi đáng kể ngay cả trước
khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra và ông cảnh báo rằng tác động của
cuộc chiến ở châu Âu và phản ứng của phương Tây đối với việc trừng phạt nặng
nề nền kinh tế Nga có thể làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung
ứng, làm tăng giá các mặt hàng chủ chốt như năng lượng, kim loại, nông sản...
Như một dấu hiệu cho thấy quyết tâm trong việc kiểm soát lạm phát của Chủ
tịch FED, bài phát biểu tối qua của ông được lấy tiêu đề “Khôi phục sự ổn định
của giá cả”.
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.

