Bản tin
thị trường
Thứ Hai, ngày 21 tháng 03 năm 2022

DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 18/03:
Open: 22.790 - 22.970
Low: 22.790 - 22.970
High: 22.790 - 22.970
Close: 22.790 - 22.970
USD Index: 98.229
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 21/03:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.780 - 22.960
TG Trung tâm : 23.146
Sàn - Trần
: 22.452 - 23.840
CNY Fixing : 6.3677

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 252 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.2% vào tối cuối tuần.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Sau cuộc họp của FED vào giữa tuần trước, trong tuần này thị trường sẽ
chú ý nhiều hơn đến phát biểu từ các thành viên trong Ban điều hành FED trong
đó đáng chú ý là bài trình bày của Chủ tịch Powell vào tối thứ Hai và thứ Tư tuần
này tại các diễn đàn kinh tế sau khi FED khởi động chu kỳ thắt chặt chính sách
tiền tệ được đánh giá là khá mạnh mẽ. Trong khi đó, giá dầu thế giới đã tăng trở
lại mức 110 USD/thùng do các vấn đề về
nguồn cung toàn cầu tiếp tục làm nóng thị
trường bên cạnh cuộc chiến chưa thấy hồi
kết giữa Nga và Ukraine. Tuần trước, giá
dầu ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp,
với cả dầu Brent và dầu thô tại Mỹ kết

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

thúc tuần với mức giảm khoảng 4% khi
các ca nhiễm Covid-19 gia tăng nhanh tại
nhiều khu vực ở Trung Quốc. Giới chức
nước này quyết định phong tỏa hoạt động của một số trung tâm kinh tế - sản xuất
lớn để chống dịch, khiến thị trường dự báo về sự sụt giảm từ nhu cầu tiêu thụ năng
lượng. Tuy nhiên, một cách nhanh chóng, giá dầu thế giới đã tăng trở lại trên mức
100 USD/thùng sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết thị trường thế
giới có thể mất nguồn cung khoảng 3 triệu thùng dầu/ngày của Nga kể từ tháng 4.
IEA cho biết mức giảm nguồn cung này sẽ lớn hơn nhiều so với sự sụt giảm nhu
cầu dự kiến do giá nhiên liệu cao hơn. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã làm trầm
trọng thêm vấn đề nguồn cung xuất khẩu, IEA cho biết, thế giới sẽ thâm hụt nguồn
cung khoảng 700.000 thùng/ngày trong quý II/2022. Các chuyên gia cũng đang
theo dõi những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19
mới nhất và những tác động đối với nhu cầu năng lượng toàn cầu. Chính phủ nước

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng,

này đã cố gắng giảm thiểu tác động kinh tế của các biện pháp chống dịch nghiêm

NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

ngặt, nhưng vẫn nhắc lại cam kết đối với chính sách zero-Covid. Tuần trước, Trung

Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT : 0934 20 40 60

Quốc đã ghi nhận ca tử vong do Covid-19 đầu tiên kể từ tháng 1/2021 trong khi số
ca nhiễm mới ở Thượng Hải đạt mức cao kỷ lục.
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.

