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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tăng nhẹ vào đầu giờ sáng nay lên mức 23.053 

- 23.060 và dự kiến có thể thiết lập vùng giá cân bằng mới quanh mức 23.060 trong 
thời gian tới. Tỷ giá trên thị trường tự do hiện đang giao dịch ổn định ở mức 23.840 

- 23.880. Trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống theo quan sát đang ở mức -2,5 tỷ USD.
 * Thế giới: Đồng bạc xanh giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần vào tối qua 

trong khi chỉ số Dow Jones tiếp tục thiết lập nên mức cao kỷ lục mới nhờ được hỗ 
trợ bởi dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp theo tuần tại Mỹ tốt hơn kỳ vọng và 
gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD được Tổng thống Joe Biden ký ban hành chính thức. 
Bên cạnh đó, việc NHTƯ châu Âu ECB đưa ra thông điệp sẽ tăng cường hỗ trợ cho 
nền kinh tế thông qua việc gia tăng quy mô chương trình mua trái phiếu hằng tháng 
cũng góp phần vào đà suy yếu của chỉ số USD Index. Kết thúc cuộc họp chính sách 
tháng 2, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết ECB sẽ đẩy nhanh đáng kể việc 
mua trái phiếu theo chương trình mua trái phiếu trị giá 1,85 nghìn tỷ EUR, tương 
đương 2,2 nghìn tỷ USD, để hạn chế đà tăng gần đây của lợi suất trái phiếu tại khu 
vực này. Trước đó, các quan chức của ECB đã liên tục phát đi tín hiệu rằng họ lo 
ngại về việc lợi suất trái phiếu khu vực đồng tiền chung tăng cao, làm tăng chi phí tài 
chính cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Bà Lagarde không cho biết ECB có thể 
mua bao nhiêu trái phiếu trong những tuần tới hoặc liệu Ngân hàng Trung ương này 
có thể mở rộng chương trình mua trái phiếu khẩn cấp, được gọi là Chương trình Mua 
tài sản khẩn cấp giai đoạn đại dịch hay không. Các nhà phân tích cho rằng ECB có 
thể đẩy nhanh lượng mua của mình lên khoảng 90 tỷ euro một tháng từ mức 60 tỷ 
euro hiện tại. ECB đã hai lần mở rộng chương trình khẩn cấp này trong những tháng 
gần đây, với quy mô hiện tại khoảng 1,85 nghìn tỷ EUR và còn khoảng 1 nghìn tỷ 
EUR hạn mức chưa sử dụng. ECB cho biết họ sẽ tiếp tục mua trái phiếu ít nhất là đến 
tháng 3 năm 2022 và sẵn sàng gia tăng quy mô của chương trình khẩn cấp nếu cần 
thiết. Nền kinh tế khu vực đồng tiền chung dự kiến   sẽ tăng trưởng khoảng 4% trong 
năm nay, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 6,5% của Mỹ, theo báo cáo mới nhất 
của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Sự khác biệt đó phản ánh chênh 
lệch giữa quy mô các gói hỗ trợ lớn hơn và việc triển khai vaccine Covid-19 nhanh 
hơn của Mỹ so với châu Âu.

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 Sáu, ngày 12 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 11/03:
Open:  22.940 - 23.100
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.940 - 23.100
USD Index: 91.423

Ngày 12/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.183
Sàn - Trần         : 22.488 - 23.878
CNY Fixing : 6.4845

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm  

21 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 125 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0,5% vào tối qua

                        Ngày 11/03: 
*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


