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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Theo cục đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/2, tổng vốn đầu tư trực 
tiếp ước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 5 tỷ USD, bằng 91,5% so với cùng 
kỳ năm 2021. Đáng chú ý, vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 2,68 tỷ USD, tăng 
7,2% so với cùng kỳ năm 2021. 
  Trong khi đó, đồng USD mở cửa đầu giờ sáng nay đã tăng khá mạnh sau quyết 

định loại một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống giao dịch SWIFT từ Mỹ và nhóm 
quốc gia châu Âu. USD đang là tài sản an toàn có tính thanh khoản cao khi thị 
trường cần thời gian đánh giá những tác động của các lệnh trừng phạt của phương 
Tây đối với kinh tế Nga cũng như các biện pháp trả đũa tiềm năng nếu có từ phía 
Nga trong thời gian tới. Bên cạnh đó chỉ còn hơn 2 tuần nữa là cuộc họp tháng 3 của 
FED diễn ra và đồng USD sẽ còn được hỗ trợ khá nhiều từ yếu tố này. Từ những kết 
quả trên, khả năng tỷ giá USD/VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng vẫn sẽ 
chịu áp lực trong tuần này với vùng giá kỳ vọng có thể tăng lên mức 22.850 - 22.900. 
* Thế giới: Trong khi cả thế giới đang quan tâm đến những diễn biến trên thị trường 
dầu thô và khí đốt thì giá lương thực cũng đang tăng cao gây thêm áp lực cho lạm 
phát toàn cầu. Giá lương thực tăng mạnh đang trở thành rào cản cho sự phục hồi 

kinh tế sau đại dịch, đặc biệt là ở các nước 
đang phát triển, nơi lương thực chiếm một 
phần quan trọng trong tiêu dùng của các hộ 
gia đình. Các nước đang phát triển đặc biệt 
gặp rủi ro với tình trạng hạn hán, nhu cầu 
ở mức cao và chiến tranh ở Ukraine đẩy giá 
lương thực lên cao. Các nhà kinh tế cho biết, 

giá các mặt hàng chủ lực cơ bản như lúa mì, ngô và đậu nành đã tăng mạnh vào 
năm ngoái và sẽ còn cao hơn trong năm nay. Điều đó sẽ vừa làm trầm trọng thêm 
lạm phát ở nhiều nước, vừa có thể làm chậm sản lượng kinh tế do người tiêu dùng 
cắt giảm chi tiêu cho các hàng hóa khác để đáp ứng mức chi tiêu cao hơn cho thực 
phẩm. Nhiều ngân hàng trung ương bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có kế 
hoạch tăng lãi suất, hoặc đã làm như vậy, do lạm phát cao cho đến nay. Chi phí thực 
phẩm leo thang có thể tạo thêm áp lực khiến lạm phát tăng cao hơn nữa, gây áp lực 
hạn chế đà tăng trưởng kinh tế .

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 25/02:
Open:  22.730 - 22.910
Low:  22.730 - 22.910
High:  22.730 - 22.910
Close:  22.730 - 22.910
USD Index: 97.048

Ngày 28/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.730 - 22.910
TG Trung tâm : 23.140
Sàn - Trần         : 22.446 - 23.834
CNY Fixing : 6.3222 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 124 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.9% trong ngày hôm qua

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


