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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá trên thị trường tự do giảm mạnh vào sáng nay xuống mức 

23.780 - 23.820 trong khi trên liên ngân hàng vẫn giao dịch chủ yếu quanh vùng 
23.072 - 23.080. Báo cáo mới nhất cho thấy lượng kiều hối chuyển về Tp HCM 
(chiếm khoảng hơn 50% lượng kiều hối cả nước) trong quý đầu năm ước đạt 1,45 tỷ 
USD tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020. 
     * Thế giới: Đồng bạc xanh giảm nhẹ trong phiên giao dịch tối qua nhưng vẫn 

duy trì ở vùng giá cao nhất trong 5 tháng trở lại đây nhờ những tín hiệu lạc quan vào 
quá trình hồi phục của nền kinh tế Mỹ. Rạng sáng nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã 
công bố chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ USD nối tiếp 
theo gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD vừa được thông qua cách đây chưa 
đầy 1 tháng. Ông Biden cho biết đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc hiện đang gấp 
3 lần so với Mỹ và khoảng cách có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Tổng hợp, 
các đề xuất kinh tế của ông Biden dự kiến   sẽ tiêu tốn từ 3 nghìn tỷ đến 4 nghìn tỷ 
USD trong một thập kỷ tiếp theo cho ngân sách của nước Mỹ. Kế hoạch đầu tư hạ 
tầng lần này tập trung vào việc sửa chữa đường xá và cầu, cải thiện đường truyền 
internet và tăng cường tài trợ cho nghiên cứu và phát triển công nghệ... sẽ được kéo 
dài trong 8 năm nhưng đi kèm với đó là việc tăng thuế để tài trợ ngân sách trong 15 
năm bằng cách tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 21% lên 28% và tăng thuế đối 
với hoạt động đầu tư nước ngoài. 
  Quan sát các động thái gần đây từ chính quyền mới tại Mỹ đánh dấu một bước 

ngoặt lớn trong việc điều hành nền kinh tế với niềm tin rằng Chính phủ có thể tạo 
ra động lực chính cho tăng trưởng. Đây là một nỗ lực nhằm thay đổi các quan điểm 
trước đây khi cho rằng khu vực công thường kém hiệu quả hơn khu vực tư nhân. 
Điều này dường như mang đến sự khác biệt lớn so với người tiền nhiệm D. Trump 
với sự bùng nổ kinh tế trong năm 2019 và đầu năm 2020 được xem là kết quả của 
chương trình nghị sự cắt giảm thuế mạnh tay và đơn giản hóa các thủ tục quy định 
trong kinh doanh. Sẽ cần nhiều nỗ lực hơn nữa để Tổng thống Biden và Đảng Dân 
chủ có thể thông qua kế hoạch đầu tư hạ tầng tiếp theo này khi ngày càng có nhiều 
thành viên Quốc hội lên tiếng về kế hoạch chi tiêu quá mức với cảnh báo rằng việc 
gia tăng lớn trong vay nợ của chính phủ có thể dẫn đến sự quay trở lại giai đoạn lạm 
phát cao giống như cuối những năm 1970. 

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 01 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 31/03:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 93.203

Ngày 01/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.242
Sàn - Trần         : 22.545 - 23.939
CNY Fixing : 6.5584

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 129 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 31/03: 
*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


