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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ổn định quanh mức 23.080 - 23.090 

trong ngày hôm nay và đây cũng là vùng giá giao dịch chủ đạo từ đầu tuần đến nay. 
Trong khi trên thị trường tự do tỷ giá đang giao dịch quanh mức 23.790 - 23.830. 
Trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống theo quan sát hiện đã giảm nhanh về mức -2,5 tỷ 
USD nhờ nhiều nguồn ngoại tệ liên tục về thị trường trong tuần này. Dự báo vùng giá 
quanh mức 23.060 - 23.100 tiếp tục là vùng giao dịch chủ đạo của thị trường trong 
nửa đầu tháng 4 này.
 * Thế giới: Chỉ số USD Index tăng nhẹ trong phiên giao dịch tối qua nhưng vẫn 

giữ ở mức thấp nhất trong 2 tuần trở lại đây sau khi biên bản cuộc họp tháng 3 của 
FED công bố mà không có thêm bất ngờ mới nào dành cho thị trường. Hầu hết 18 
thành viên của FED vẫn thận trọng về những rủi ro gây ra bởi đại dịch - ngay cả khi 
sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đi đúng hướng nhờ các chương 
trình kích thích tài khóa khổng lồ. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho biết mặc 
dù triển vọng của nền kinh tế ngày càng sáng sủa hơn nhưng vẫn cần sự hỗ trợ liên 
tục thông qua lãi suất cực thấp và chương trình mua trái phiếu hàng tháng với quy 
mô lớn. Gói cứu trợ đại dịch trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Biden, được ký 
thành luật vào ngày 11/3 trước đó, đã thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách của 
FED nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Mỹ trong năm nay trước 
cuộc họp ngày 16-17 tháng 3. Một số người trong số họ nhận xét rằng biện pháp này 
có thể cải thiện vị thế của các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nâng 
cao chi tiêu của người tiêu dùng và hạn chế thiệt hại lâu dài cho thị trường lao động. 
Dự kiến   lãi suất sẽ duy trì ở mức gần 0% đến năm 2023 và sẽ không sớm cắt giảm 
lượng mua trái phiếu hàng tháng. Một phần ba dân số Mỹ đã nhận được ít nhất một 
liều vaccine Covid-19, tỷ lệ sẽ tăng lên 75% vào đầu mùa hè nếu tốc độ tiêm chủng 
hiện tại được duy trì ổn định. Việc tuyển dụng tăng mạnh trong tháng 3 và tỷ lệ thất 
nghiệp giảm. Xu hướng này dự kiến   sẽ tiếp tục kéo dài trong những tháng tới khi 
nhiều doanh nghiệp mở cửa trở lại, người dân quay trở lại nhà hàng, sân bay và các 
địa điểm giải trí. Trong khi một số quan chức FED cho biết những sự hỗ trợ mạnh 
mẽ hiện tại có thể thúc đẩy việc làm và chi tiêu tăng nhanh hơn dự báo, hầu hết các 
thành viên đều không thấy nguy cơ lạm phát bùng phát trở thành vấn đề quá lớn. 

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 08 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 07/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 92.424

Ngày 08/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.221
Sàn - Trần         : 22.524 - 23.918
CNY Fixing : 6.5463

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 8 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 79 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 07/04: 
*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


