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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Đồng bạc xanh biến động quanh vùng giá thấp nhất trong 2 tháng gần 
đây khi chờ đợi kết quả của cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của FED sẽ bắt đầu 
vào tối nay. Tính từ cuối tháng 3 đến nay, chỉ số USD Index đã giảm khoảng 3% nhờ 
lợi suất của Trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt trở lại. Tâm lý thận trọng có thể bắt 
đầu gia tăng trong 2 ngày sắp tới với khả năng FED có thể đưa ra bất kỳ thông tin 
gì về kế hoạch đảo chiều chính sách tiền tệ trong tương lai và điều này có thể giúp 
đồng USD tăng điểm trở lại so với các tiền tệ chính khác.
  Dữ liệu đáng chú ý nhất trong ngày hôm qua cho thấy đơn đặt hàng của hàng hóa 

lâu bền tại Mỹ đã tăng 0,5% trong tháng 3 do sự phục hồi của nền kinh tế thúc đẩy 
nhu cầu sản xuất nội địa. Các đơn đặt hàng mới cho hàng hóa lâu bền là các sản 
phẩm được thiết kế để sử dụng ít nhất ba năm, chẳng hạn như máy tính và máy móc 
sản xuất... đã tăng lên mức 256,3 tỷ USD. Chỉ số này đã tăng 10 trong số 11 tháng 
qua mặc dù vấn đề về chuỗi cung ứng tạo ra các điểm nghẽng hạn chế sản xuất và 
làm chậm trễ một số lô hàng. Chi tiêu của người tiêu dùng tại Mỹ, được thúc đẩy bởi 
các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt từ chính phủ và tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 
nhanh chóng, đã tăng lên trong những tháng gần đây. Điều này đặc biệt giúp cho 
các nhà hàng, khách sạn và hãng hàng không, những ngành bị ảnh hưởng nặng nề 
nhất bởi đại dịch Covid-19. Các đơn đặt hàng mới cho hàng hóa không bao gồm máy 
bay - được gọi là đơn hàng hàng hóa cơ bản, một chỉ báo được theo dõi chặt chẽ 
cho đầu tư kinh doanh - cũng đã tăng 0,9% trong tháng 3 so với tháng trước trong 
khi vào tháng 2 ghi nhận mức giảm khoảng 0,8%.
  NHTƯ Nhật Bản sáng nay cũng đã kết thúc cuộc họp chính sách tháng 4 với 

không nhiều sự thay đổi trong chính sách điều hành thị trường tiền tệ. Sau cuộc họp 
kéo dài hai ngày, Ngân hàng Trung ương này quyết định giữ nguyên các chính sách 
tiền tệ hiện tại, bao gồm lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất dài hạn bằng 
0. Đáng chú ý, báo cáo triển vọng mới nhất cho thấy nền kinh tế Nhật Bản được dự 
báo sẽ tăng trưởng 4,0% trong năm tài chính hiện tại tăng nhẹ so với mức dự báo 
3,9% được đưa ra trước đó. BOJ đã cam kết cung cấp khoản vay không lãi suất lên 
tới 130 nghìn tỷ yên (1,2 nghìn tỷ USD) cho các ngân hàng thương mại để có thể hỗ 
trợ cho những người vay bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

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 27 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 26/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.843

Ngày 27/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.161
Sàn - Trần         : 22.466 - 23.856
CNY Fixing : 6.4924

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 11 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 26/04: 
*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


