
NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Chỉ số USD Index có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp vào tối qua với 

mức giảm gần 0.5% theo đà hạ nhiệt của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Sau báo 
cáo về thị trường việc làm tháng 3 khá mạnh mẽ vào cuối tuần trước, dữ liệu công 
bố tối qua cho thấy lĩnh vực dịch vụ đang phục hồi với tốc độ cao kỷ lục kể từ tháng 
7/2008 với các đơn hàng mới tiếp tục tăng nhanh trong tháng trước. 

   Bên cạnh biên bản cuộc họp tháng 3 của FED 
sẽ được công bố vào giữa tuần này, thị trường cũng 
chú ý đến bài phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ 
Janet Yellen về kế hoạch cơ cấu lại hệ thống thuế để 
tài trợ cho chương trình đầu tư phát triển hạ tầng và 
năng lượng xanh của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đề 
xuất của Tổng thống Mỹ sẽ tăng thuế suất thu nhập 
doanh nghiệp từ 21% lên 28% cũng như áp thuế tối 
thiểu 21% đối với thu nhập từ đầu tư ở nước ngoài 
của các doanh nghiệp Mỹ, xóa bỏ một số quy định 

khuyến khích xuất khẩu trước đây. Nếu Chính phủ tăng thuế suất cao hơn lên lợi 
nhuận nước ngoài của các doanh nghiệp Mỹ, thì mức thuế tối thiểu toàn cầu nêu trên 
sẽ giúp ngăn các doanh nghiệp có trụ sở tại các quốc gia khác có được lợi thế tiềm 
năng đáng kể so với các doanh nghiệp tại Mỹ. Bình luận của bà Yellen được đưa ra 
khi Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế lớn toàn cầu chuẩn bị cuộc họp nửa năm 
một lần giữa Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới trong tuần này. Trong khi 
Đảng Cộng Hòa phản đối mạnh mẽ các kế hoạch tăng thuế gần đây của đương kim 
Tổng thống thì việc tập hợp sự ủng hộ đầy đủ trong nội bộ Đảng Dân chủ để có thể 
thông qua tại Quốc hội vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều thành viên của Đảng 
Dân chủ chỉ ủng hộ mức thuế suất doanh nghiệp khoảng 25% trong khi ít nhất 7 
thành viên phản đối mạnh mẽ kế hoạch tăng thuế lần này. Theo nghiên cứu gần đây, 
việc tăng thuế, sẽ có hiệu lực sớm nhất vào tháng 1/2022, có thể cắt giảm lợi nhuận 
doanh nghiệp khi nền kinh tế phục hồi đồng thời kế hoạch của Tổng thống Biden có 
thể làm giảm thu nhập của các công ty trong nhóm S&P 500 ít nhất 10%.

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 Ba, ngày 06 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 05/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 92.574

Ngày 06/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.237
Sàn - Trần         : 22.540 - 23.934
CNY Fixing : 6.5527

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 122 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối cuối tuần

                        Ngày 05/04: 
*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


