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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng mở cửa giao dịch ngày đầu tuần ở quanh mức 

23.072 - 23.080 trong khi trên thị trường tự do duy trì ở mức cao là 24.000 - 24.020. 
Việc trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống đang duy trì ở mức âm khá lớn kết hợp với 
đà tăng của đồng USD trên phạm vi toàn cầu sẽ là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho tỷ 
giá trên liên ngân hàng tiếp tục giao dịch quanh vùng 23.060 - 23.100 trong những 
ngày cuối tháng 3.
   Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài vừa công bố cho thấy, tính đến ngày 20/3/2021, 

tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần 
của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng 
kỳ năm 2020. Đây là mức tăng khá mạnh, sau hai tháng đầu năm liên tiếp sụt giảm. 
Trong số này, vốn đăng ký mới đạt 7,2 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ; vốn điều 
chỉnh đạt 2,1 tỷ USD, tăng 97,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng giá trị đầu tư 
thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt 908 triệu USD, giảm 58,5% so với cùng kỳ. Một 
điểm tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong quý đầu năm, đó 
là vốn giải ngân ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020.
  Trong khi đó, từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế - xã hội 
cả nước. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy mức tăng trưởng khá tốt với 
GDP quý I/2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 
3,68% trong quý I/2020. Mức tăng trưởng cao trong quý I này là kết quả của sự chỉ 
đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực 
của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện hiệu quả 
mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”.  
* Thế giới: Chỉ số USD Index có tuần tăng điểm thứ 2 liên tiếp với mức tăng gần 
0.9% trong tuần vừa qua nhờ những tín hiệu lạc quan về quá trình hồi phục của nền 
kinh tế Mỹ và các chương trình cứu trợ của Chính quyền Tổng thống Joe Biden. Dữ 
liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 
3 và diễn biến lợi suất Trái phiếu kho bạc của Mỹ liệu có thể thử thách mức 2% trong 
thời điểm cuối tháng 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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 26/03:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 92.723

Ngày 29/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.231
Sàn - Trần         : 22.534 - 23.928
CNY Fixing : 6.5416

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 40 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối cuối tuần

                        Ngày 26/03: 
*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
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 Đồng EUR đang ở vị thế 
dễ bị tổn thương bởi các yêu 
cầu phong tỏa toàn quốc từ 
Chính phủ Pháp và Đức trước 
làn sóng bùng phát Covid-19 
nghiêm trọng đang diễn ra tại 
châu Âu. Tác động tiêu cực của 
các đợt phong tỏa này là rất 
lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến tiêu dùng và hoạt động sản 

xuất sẽ khiến kinh tế khu vực đồng tiền chung ngày càng thụt lùi xa hơn so với kinh 
tế Mỹ vốn đang phục hồi nhanh chóng. Về mặt kỹ thuật, hỗ trợ tạm thời của cặp 
EUR/USD sẽ ở quanh mức 1.1760/65 và 1.1690/1.1700 trong khi điểm kháng cự ở 
trên là 1.1860. Nếu như cách đây khoảng 1 tháng các thành viên của ECB vẫn còn 
lo ngại việc cặp tiền tệ này vượt quá mức 1.20 sẽ gây ra trở ngại lớn cho hoạt động 
xuất khẩu của liên minh này thì giờ đây sự lo lắng này đã tạm thời lùi lại phía sau. 
Triển vọng phục hồi kinh tế chậm chạp do chưa thể kiểm soát tốt dịch bệnh và tốc 
độ tiêm phòng vaccine không được như kỳ vọng sẽ tiếp tục là nhân tố khiến tỷ giá 
EUR/USD chịu thêm áp lực trong thời gian tới. Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong 
tuần này tại châu Âu sẽ là báo cáo lạm phát tại Đức và Pháp cũng như dữ liệu về 
niềm tin tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp, doanh số bán lẻ tại Đức và PMI sản xuất của 
khu vực này trước khi báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được công 
bố trong ngày cuối tuần.

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 EUR/USD

Ngày 26/03:
Open:  1.1850  - 1.1852
Low:  1.1808 - 1.1810
High:  1.1853 - 1.1855
Ngày 29/03
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 1.1760 - 1.1800

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.1700 - 1.1850

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 26/03:
Open:  108.57 - 108.61
Low:  108.43 - 108.46
High:  108.95 - 108.97
Ngày 29/03:
Xu hướng :  TĂNG
TODAY (T) : 109.30 - 109.80

Xu hướng tuần này
Xu hướng :  TĂNG
Vùng giá : 108.50 - 110.00

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY
Đồng JPY đã giảm gần 6% so 

với USD trong quý I.2021 do sự 
gia tăng của lợi suất trái phiếu 
chính phủ Mỹ đã thu hút các 
dòng đầu tư từ Nhật Bản. Hiện 
cặp tiền tệ USD/JPY đang gặp 
kháng cự mạnh tại vùng 109.85 
nhưng đà tăng vẫn được hỗ trợ 
trong những ngày sắp tới với 
mục tiêu 110 điểm. 
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Market
Update

VND Rate LIBORTenor
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Vietnam Government Bond US Government BondTenor
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   5Y
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0.58 %
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  2.45 %

   3.18 %

0.135 %
0.851 %
1.657 %

2.357 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,727
 1,731

   1,736

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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  54,95 - 55,20

0.50 %

0.70 %  
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0.835 %

1.621 %

2.323 %

2.45 %

 3.18 %

1,734
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0.11 %
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1,727

1,738

1W  0,30 %  0.08 %0.30 % 0.08 %

1Y  2.30 % 0.28 % 2.30 % 0.28 %

+6,8

1,7211,723

55,05 - 55,30

30Y

55,05 - 55,30

0.20 %

0.40 %

1.20 %

0.58 %
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Hai, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

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.


