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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Mở cửa giao dịch ngày đầu tuần, tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục giảm 
về mức 23.044 - 23.052 trong khi trên thị trường tự do đang giao dịch quanh mức 
23.700 - 23.730. Trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống theo quan sát vẫn đang duy trì 
quanh mức -2 tỷ USD. Dự kiến áp lực từ nhu cầu dự trữ tiền đồng cho kỳ nghỉ lễ 30/4 
sắp tới vẫn ở mức cao trên liên ngân hàng trong những ngày đầu tuần sẽ là nhân tố 
chi phối chính cho đợt điều chỉnh trong ngắn hạn này. Vùng giá giao dịch kỳ vọng 
trong tuần này có thể quanh mức 23.000 - 23.050.  
* Thế giới: Thị trường tài chính toàn cầu sẽ khá bận rộn trong tuần này với báo cáo 
kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn, các dữ liệu kinh tế quan trọng 
tại Mỹ như niềm tin tiêu dùng, GDP quý I và đặc biệt là cuộc họp tháng 4 của FED 
vào 2 ngày giữa tuần. FED nhiều khả năng sẽ đưa ra các thông điệp cẩn trọng về 
định hướng chính sách tiền tệ trong khi tiếp tục khẳng định sự gia tăng gần đây của 
lạm phát chỉ là tạm thời. Trong bối cảnh quá trình hồi phục của nền kinh tế Mỹ vẫn 
chưa có nhiều sự đảm bảo chắc chắn với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 
Chủ tịch Powell nhiều khả năng sẽ tránh đề cập đến việc thảo luận kế hoạch giảm 
dần quy mô chương trình mua trái phiếu hằng tháng của FED trong cuộc họp lần này. 
Tuy nhiên, trong vài tháng tới, thị trường tài chính có thể sẽ chứng kiến thử nghiệm 
lớn của cơ quan này khi các thành viên sẽ bắt đầu thảo luận nhiều hơn về lộ trình 
cắt giảm quy mô chương trình mua trái phiếu. Bài học vào năm 2013, khi FED siết 
dần chương trình mua trái phiếu để khởi động cho quá trình tăng lãi suất trở lại đối 
với nền kinh tế Mỹ đã gây ra những tác động tiêu cực tức thì cho thị trường tài chính 
toàn cầu đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi. Sự mềm mại trong việc phát đi những 
thông điệp chính sách của FED sau bài học quá khứ là điều chúng ta kỳ vọng để 
tránh những cú sốc cho thị trường. Trong khi đó, sau Trung Quốc, đến lượt Mỹ sẽ 
công bố báo cáo GDP quý I của mình vào ngày thứ Năm tới đây với dự báo ở mức 
+6.5% tăng mạnh so với mức +4.3% của quý trước đó. Thị trường cũng cần chú ý 
đến lịch trình công bố chi tiết về các gói đầu tư hạ tầng của Chính phủ Mỹ tại Quốc 
hội vào tối thứ Tư đi kèm với đó có thể là thông tin về các đề xuất thuế của đương 
kim Tổng thống Joe Biden.

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 23/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.832

Ngày 26/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.167
Sàn - Trần         : 22.472 - 23.862
CNY Fixing : 6.4913

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

12 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 21 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối cuối tuần 

                        Ngày 23/04: 
*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


