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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng điều chỉnh giảm trở lại mức 22.865 - 
22.870 sau thời điểm FED thông báo tăng lãi suất 0.25%, lần tăng đầu tiên kể từ 
năm 2018. Trước đó, có thời điểm tỷ giá đã chạm mức 22.900 vào đầu tuần do 
tâm lý chờ đợi kết quả từ cuộc họp của FED và việc trạng thái ngoại tệ toàn hệ 
thống đang ở mức âm khá cao gần -4 tỷ USD. Nhiều khả năng vùng giá quanh 
mức 22.850 - 22.900 sẽ là vùng giao dịch chủ đạo của thị trường thời điểm cuối 
tháng 3.
  Trong khi đó, báo cáo từ Tổng cục Hải quan sáng nay cho thấy, trong nửa đầu 

tháng 3, cán cân thương mại Việt Nam thặng dư 93 triệu USD, lũy kế xuất nhập 
khẩu từ đầu năm đến ngày 15/3 nghiêng về nhập siêu 492 triệu USD.
  So sánh với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tăng 14,6%, nhập khẩu tăng 

15,6%. Hoạt động xuất khẩu bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ trở lại sau kỳ nghỉ 
Tết Nguyên Đán đến nay, trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, máy móc 
nguyên phụ liệu vẫn tăng trưởng tốt nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước 
vào quý II và quý III sắp tới. Hầu hết các ngành hàng đều tăng về giá trị xuất 
khẩu, đặc biệt là các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày, sắt 
thép, gỗ, thủy sản, thiết bị điện tử, máy tính, điện thoại, linh kiện … 
   Các mặt hàng tăng mạnh giá nhập khẩu như dầu thô (giá nhập khẩu trung 

bình 695 USD/tấn - khoảng 100 USD/thùng, tăng 55% so với mức giá 448 USD/
tấn năm cùng kỳ năm 2021), than các loại (tăng 186% về giá),… Ngoài ra, các 
ngành hàng đứng đầu về giá trị nhập khẩu cũng tăng mạnh như máy vi tính và 
linh kiện (tăng 33%), sắt thép các loại (tăng 10%), vải các loại (tăng 32%).
* Thế giới: Chỉ số USD Index có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp trong ngày 
hôm qua và đứng trước tuần giảm điểm đầu tiên sau 6 tuần tăng điểm trước đó 
khi thị trường giờ đây đang phải dần thích nghi với chu kỳ thắt chặt chính sách 
từ FED. Vai trò tài sản an toàn của đồng USD cũng suy yếu nhờ kỳ vọng vào quá 
trình đàm phán để kết thúc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang có nhiều tín 
hiệu tích cực. Mặc dù vậy, vẫn có khả năng chỉ số USD Index có thể vượt mức 
100 điểm trong năm nay khi FED dự kiến sẽ có thêm 6 lần tăng lãi suất trong 
năm 2022 và ít nhất 3 lần nữa trong năm 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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 17/03:
Open:  22.790 - 22.970
Low:  22.790 - 22.970
High:  22.790 - 22.970
Close:  22.790 - 22.970
USD Index: 97.965

Ngày 18/03:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 22.790 - 22.970
TG Trung tâm : 23.142
Sàn - Trần         : 22.448 - 23.836
CNY Fixing : 6.3425 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

21 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 19 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


