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 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Thị trường tài chính toàn cầu trong ngắn hạn đang bị chi phối 

nhiều bởi những diễn biến căng thẳng giữa Ukraine và Nga. Mở cửa trở lại vào 
đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới đã bật tăng lên mức 1908 USD/ounce nhờ 
nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn tăng cao với những diễn biến leo thang xung 
đột trong hai ngày cuối tuần vừa qua, trước khi hạ nhiệt trở lại nhờ thông tin 
về cuộc đàm phán giữa lãnh đạo cấp cao nhất của Nga và Mỹ về tình hình 
Ukraine sẽ được tổ chức trong tuần này. 
   Trong khi đó, thị trường sẽ có nhiều báo cáo quan trọng trong tuần này về 

PMI, niềm tin của người tiêu dùng tại Mỹ nhưng dữ liệu đáng chú ý nhất sẽ 
là giá tiêu dùng cá nhân PCE tháng 1 - công cụ theo dõi lạm phát quan trọng 
nhất của FED sẽ được công bố vào thứ 6 tuần này. Những dự báo ban đầu đã 
cho thấy lạm phát đo lường theo chỉ báo này có thể đạt mức 6%, mức cao 
nhất trong 40 năm. Điều này sẽ cung cấp thêm lý do khiến FED buộc phải 
đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong thời gian sắp tới. 
   Trong ngày cuối tuần trước, một số thành viên của FED đã có những phát 

biểu chia sẽ quan điểm về lộ trình tăng lãi suất sắp tới của cơ quan này. Người 
đứng đầu FED tại New York John Williams, một trong những cố vấn cao cấp 
nhất của Chủ tịch Jerome Powell trong vai trò định hình chương trình nghị sự 
chính sách, cho biết rằng, theo quan điểm của ông FED sẽ không cần phải 
khởi đầu một chu kỳ tăng lãi suất tiếp theo với mức tăng +0.5%, biên độ tăng 
lớn nhất trong kỳ điều chỉnh kể từ năm 2000 trở lại đây. Thay vào đó, FED 
nên tăng lãi suất một cách dần dần và đánh giá lại những tác động đối với 
nền kinh tế để có sự điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, việc giá năng lượng tăng 
mạnh do áp lực căng thẳng giữa Nga và Ukraine rõ ràng đang là một biến số 
quan trọng ảnh hưởng đến kế hoạch kiềm chế lạm phát của FED. Mô hình dự 
báo cho thấy nếu giá dầu vượt ngưỡng 100$/thùng sẽ đưa lạm phát của Mỹ 
chạm mức 10%, vượt xa so với mức mục tiêu 2% của FED. Hiện, các công cụ 
theo dõi thị trường đánh giá có gần 20% khả năng của một đợt tăng lãi suất 
khoảng 0.5% diễn ra vào tháng tới, giảm so với mức 50% một tuần trước 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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 18/02:
Open:  22.750 - 22.930
Low:  22.750 - 22.930
High:  22.750 - 22.930
Close:  22.750 - 22.930
USD Index: 96.106

Ngày 21/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.750 - 22.930
TG Trung tâm : 23.133
Sàn - Trần         : 22.439 - 23.827
CNY Fixing : 6.3401 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

14 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 58 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.3% vào tối cuối tuần

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


