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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 22/03:
Open: 22.780 - 22.960
Low: 22.780 - 22.960
High: 22.780 - 22.960
Close: 22.780 - 22.960
USD Index: 98.519
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 23/03:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.790 - 22.970
TG Trung tâm : 23.147
Sàn - Trần
: 22.453 - 23.841
CNY Fixing : 6.3558
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 106 điểm

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

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 3, hầu
hết các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như điện thoại; máy vi tính; máy móc,
thiết bị; dệt may đều có dấu hiệu phục hồi với kim ngạch tăng trưởng cao so
với cùng kỳ tháng 2/2022. Cụ thể, trong giai đoạn này, kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa cả nước đạt 15,32 tỷ USD, tăng mạnh gần 76% so với cùng kỳ tháng
trước, đưa mức lũy kế xuất khẩu từ đầu năm đến hết 15 ngày đầu tháng 3 đạt
gần 69.78 tỷ USD.
Tỷ giá liên ngân hàng đã tăng trở lại mức 22.880 - 22.890 vào sáng nay khi
tâm lý giao dịch trên thị trường chịu ảnh hưởng bởi những bình luận trong
những ngày gần đây từ Chủ tịch Powell và một số lãnh đạo của FED cho thấy sự
ủng hộ đối với một đợt tăng lãi suất 0.5% vào ngày 3-4/5 sắp tới. Điều này có thể
là nhân tố hỗ trợ cho đà tăng của tỷ giá liên ngân hàng trong nửa cuối tháng 4
sắp tới (khi thị trường thường phản ứng trước với những dự báo từ kết quả cuộc
họp của FED) với mức giá kỳ vọng có thể là 22.900 - 22.950. Tuy nhiên, trước
đó, trong nửa đầu tháng 4 nhiều khả năng tỷ giá liên ngân hàng có thể giảm
nhẹ trở lại vùng 22.820 - 22.850 với kỳ vọng vào một số nguồn ngoại tệ lớn có
kế hoạch về thị trường trong giai đoạn này.
* Thế giới: Bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại Hội thảo kinh tế ngày đầu tuần
đã đánh dấu thay đổi lớn trong quan điểm điều hành của FED trước cuộc chiến
ngày một căng thẳng với lạm phát tại Mỹ. Nhiều thành viên còn lại trong Ban
điều hành của FED giờ đây cũng đang cảm nhận được sự cấp thiết về việc phải
tăng nhanh lãi suất để không chỉ kiểm soát lạm phát đang ở mức cao nhất trong
vòng 40 năm qua mà còn nhằm hạ nhiệt thị trường lao động để ngăn chặn vòng
xoáy lạm phát - tiền lương. Chủ tịch FED tại St. Louis James Bullard, người duy
nhất trong 8 thành viên FED bỏ phiếu ủng hộ cho mức tăng lãi suất 0.5% trong
cuộc họp tuần trước, đã tiếp tục kêu gọi cần phải tăng nhanh lãi suất lên mức
2% trong thời gian sớm nhất như những gì mà FED đã thực hiện vào năm 1994.
Thời điểm đó, lãi suất đã được Chủ tịch FED Alan Greenspan tăng từ 3%
 lên 6%
nhưng nền kinh tế Mỹ vẫn vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục tăng trưởng
mạnh mẽ trong 10 năm sau đó.
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.

