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 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Dữ liệu lạm phát tháng 3 tại Mỹ mặc dù cao hơn dự báo nhưng không ghi 

nhận sự gia tăng đột biến như những lo ngại trước đó của các chuyên gia mà đà tăng chủ 
yếu xuất phát từ giá nhiên liệu. Cả lợi suất trái phiếu Mỹ và chỉ số USD Index đều điều 
chỉnh giảm sau khi báo cáo này được công bố trong khi thị trường tài chính sẽ chờ đợi 
các báo cáo kinh doanh quý I của nhiều tập đoàn lớn trong ngày hôm nay với kỳ vọng 
mức tăng trưởng cao hơn 25% so với cùng kỳ năm 2020.
  Trong khi đó, dù phải đến sáng thứ Sáu tuần này báo cáo GDP quý I/2021 của Trung 

Quốc mới được công bố nhưng những dữ liệu gần đây đã cho thị trường cái nhìn lạc 
quan vào quá trình hồi phục của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Dữ liệu cán cân thương 
mại công bố vào hôm qua của Trung Quốc cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng của hoạt 
động xuất khẩu (+30,6% so với cùng kỳ 2020). Mặc dù có những kế hoạch đầy tham 
vọng để tái cơ cấu nền kinh tế với kế hoạch 5 năm hướng đến kỷ niệm 100 năm thành 
lập Đảng Cộng sản lãnh đạo của nước này nhưng nhìn chung tăng trưởng kinh tế của 
Trung Quốc vẫn phụ thuộc khá lớn vào xuất khẩu và thị trường bất động sản. PMI tháng 

3 của Trung Quốc cho thấy các đơn đặt hàng xuất khẩu mới 
đang gia tăng trở lại. Với việc Mỹ hiện đang tung ra nhiều 
gói kích thích kinh tế quy mô lớn, nhu cầu hàng hóa ở Mỹ 
dường như sẽ tiếp tục vượt cung trong một thời gian khá dài. 
Trong khi đó, nhu cầu nội địa của Trung Quốc dường như 
khá vững chắc - nhưng vẫn nghiêng nhiều về nhà ở và xây 
dựng dù các cơ quan quản lý thị trường cố gắng siết chặt các 
biện pháp quản lý rủi ro đối với thị trường bất động sản đang 
khá nóng. Khối lượng nhập khẩu đã tăng so với tháng trước, 
nhưng phần lớn sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi các mặt 

hàng công nghiệp, cho thấy sự tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp nặng và xây dựng. 
Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng tổng thể suy yếu trở lại trong tháng 3, nhưng cho vay 
hộ gia đình - chủ yếu là cho vay thế chấp - vẫn tăng mạnh trong vài tháng qua. Tốc độ 
tăng giá nhà tại Trung Quốc diễn ra khá nhanh: mặt bằng giá ở 70 thành phố tăng trung 
bình 0,4% so với tháng 2, tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Hệ thống Ngân 
hàng tại Trung Quốc đang cố gắng chuyển hướng tín dụng từ các nhà phát triển bất động 
sản sang các lĩnh vực quan trọng cho quá trình hồi phục của nền 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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Tư, ngày 14 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 13/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 91.827

Ngày 14/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.217
Sàn - Trần         : 22.520 - 23.914
CNY Fixing : 6.5362

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 3 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 92 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 13/04: 
*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


