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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giảm về vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường 

lúc này là 23.060 trước triển vọng của đồng bạc xanh sau thông điệp từ FED vào tối 
qua. Trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống theo ước tính hiện đang ở mức -2,6 tỷ USD. 
Dự báo vùng giá quanh mức 23.060 có thể là vùng giao dịch chủ đạo của thị trường 
liên ngân hàng trong những ngày cuối tuần này. 
 * Thế giới: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho nền kinh tế Mỹ những sự hỗ trợ 

cần thiết nhất cho đến khi cảm thấy quá trình hồi phục đã được đảm bảo" là thông 
điệp mà Chủ tịch FED đưa ra sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tháng 3 vào tối 
qua. Các thành viên của cơ quan này đã cho thấy sự đồng thuận cao khi tiếp tục giữ 
lãi suất cơ bản ở mức cực kỳ thấp hiện tại và cam kết sẽ không điều chỉnh cho đến 
năm 2023. Đồng thời FED sẽ duy trì hạn mức mua trái phiếu và chứng khoán thế 
chấp trị giá 120 tỷ USD mỗi thấng. Các quan chức FED kỳ vọng nền kinh tế sẽ phục 
hồi nhanh hơn so với cách đây vài tháng, theo các dự báo mới được công bố hôm 
qua. FED tăng mạnh dự báo về tăng trưởng kinh tế và lạm phát với nhận định rằng 
chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 và hàng nghìn tỷ đô la kích thích tài chính 
sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh nhất kể từ đầu những năm 1980, ở 
mức 6,5% vào cuối năm nay, 3,3% năm 2022 và 2,2% vào năm 2023. Lạm phát được 

dự báo có thể tăng lên mức 2,4% trong 
năm nay cao hơn so với mục tiêu 2% 
được đưa ra trước đó những vẫn nằm 
trong tầm kiểm soát của FED. Sau một 
thập kỷ lạm phát phần lớn chạy dưới 
mức mục tiêu này, năm ngoái, các nhà 
hoạch định chính sách đã quyết định 
chấm dứt chiến lược lâu dài của họ là 

nâng lãi suất trước để tránh lạm phát cao hơn. Thay vào đó, FED hiện đang ủng hộ 
cho việc "lạm phát vừa phải trên mức 2% trong một thời gian cần thiết" để bù đắp 
cho sự thiếu hụt trong quá khứ trước khi xem xét tăng lãi suất. Mặc dù vậy, hầu hết 
các quan chức FED vẫn kỳ vọng lãi suất thấp sẽ duy trì cho đến năm 2023. Chỉ có 
7 trong số 18 nhà hoạch định chính sách tại cuộc họp hôm qua dự báo sẽ nâng lãi 
suất vào năm 2022 hoặc 2023.

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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Năm, ngày 18 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 17/03:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 91.374

Ngày 18/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.199
Sàn - Trần         : 22.503 - 23.895
CNY Fixing : 6.4859

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 119 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối qua

                        Ngày 17/03: 
*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


