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 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Đồng JPY với vai trò trú ẩn an toàn đã tăng lên mức cao nhất trong 

gần 3 tuần, trong khi EUR tiếp tục đà suy yếu sau khi Nga tuyên bố điều quân 
đội đến các khu vực ly khai ở biên giới Ukraine làm gia tăng nguy cơ chiến tranh 
sắp xảy ra. Nhiều khả năng các biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU đối với Nga 
có thể được đưa ra và hệ quả của điều này có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường 
dầu mỏ và kim loại toàn cầu. Giá dầu thế giới sáng nay có thời điểm đã tăng lên 
mức 97.6 USD/thùng và hoàn toàn có khả năng vượt mức 100 USD/thùng trong 
ngắn hạn nếu căng thẳng tiếp tục leo thang trong những ngày tới. 
  Trong khi đó, lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng nhanh tại châu Á, khu vực 

vốn được xem là ít chịu biến động của giá cả nhất, khi giá năng lượng và thực 
phẩm tăng cao. Lạm phát của Ấn Độ đã tăng tốc lên 6% vào tháng 1, cao hơn 
hẳn mức khoảng 3,6% trong giai đoạn đại dịch Covid-19 trước đó, trong khi tại 
Hàn Quốc, lạm phát tiêu dùng cơ bản cũng đã tăng lên 3%, mức cao nhất kể từ 
tháng 1/2012. Lạm phát giá tiêu dùng của Thái Lan hiện đang là 3,2% - sau khi 
giảm về dưới mức trung bình 1% trong ba năm tính đến năm 2020 - mặc dù quốc 
gia phụ thuộc vào du lịch này là một trong những nền kinh tế chịu tổn thất nhiều 
nhất từ đại dịch Covid-19. Lạm phát trên hầu hết châu Á vẫn thấp hơn nhiều so 
với tình hình chung ở một số nền kinh tế phương Tây, bao gồm cả Mỹ, nơi giá 
cả tiêu dùng đã tăng 7,5% vào tháng 1 so với một năm trước đó, mức cao nhất 
trong bốn thập kỷ.
  Trung Quốc và một số nền kinh tế khác ở châu Á cũng đang phải vật lộn với 

sự tăng trưởng yếu về nhu cầu tiêu dùng, một phần do các yêu cầu chống dịch 
và thực tế là hầu hết các chính phủ đã không tung ra các gói kích thích lớn như 
Mỹ đã làm. Trong khi đó, những cú sốc về nguồn cung tiếp tục ám ảnh hầu hết 
các nền kinh tế phát triển ở phương Tây, bao gồm tắc nghẽn cảng biển và chi phí 
vận chuyển tăng vọt, lại không ảnh hưởng nhiều đến châu Á. Tuy nhiên, nhiều 
quốc gia châu Á, như Hàn Quốc, Ấn Độ và Thái Lan, cũng là những nhà nhập 
khẩu năng lượng hoặc thực phẩm lớn, vốn đã trở nên đắt đỏ hơn. Theo Tổ chức 
Nông lương Liên hợp quốc, giá lương thực toàn cầu đã tăng 28,1% vào năm 2021. 
Sau khi tăng giá gấp đôi trong năm 2021, giá dầu thô WTI của Mỹ cũng đã tăng 
thêm 20% trong năm nay lên khoảng hơn 90 USD/thùng.

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 21/02:
Open:  22.740 - 22.920
Low:  22.740 - 22.920
High:  22.740 - 22.920
Close:  22.740 - 22.920
USD Index: 96.136

Ngày 22/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.720 - 22.900
TG Trung tâm : 23.130
Sàn - Trần         : 22.436 - 23.824
CNY Fixing : 6.3487 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm  

3 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 86 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ trong ngày hôm qua

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


