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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Đồng bạc xanh có phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp sau khi thiết lập mức 
cao nhất kể từ tháng 11/2020 là 93.45 vào cuối tuần trước. Vị thế của đồng USD đang 
chịu sức ép từ việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trên đà hạ nhiệt do thị trường ít 
kỳ vọng vào khả năng FED sẽ sớm tăng lãi suất trở lại trong năm nay. Biên bản cuộc 
họp tháng 3 của cơ quan này công bố vào rạng sáng ngày mai sẽ giúp thị trường hiểu 
rõ hơn về những động thái của FED trong giai đoạn cuối năm nay.
  Trong khi đó, tâm lý thị trường đang được hỗ trợ khá nhiều từ báo cáo triển vọng 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu mà Quỹ tiền tệ quốc tế công bố vào tối qua. IMF đã 
nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới trong năm 2021 lên 6% từ mức 5.5% 
mà cơ quan này công bố vào đầu năm nay nhờ triển vọng tiêm chủng vaccine 
Covid-19 trên phạm vi toàn cầu và các gói kích thích quy mô lớn được nhiều nền 
kinh tế hàng đầu triển khai nhằm hỗ trợ cho quá trình hồi phục sau đại dịch. Nền 
kinh tế toàn cầu có thể sẽ mở rộng trong năm nay với tốc độ nhanh nhất trong vòng 
4 thập kỷ trở lại đây. Đại dịch đã cắt giảm tăng trưởng toàn cầu ước tính khoảng 
3,3% vào năm 2020, mức giảm cao nhất trong thời bình kể từ cuộc Đại suy thoái. Mỹ 
và Trung Quốc, những nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ là các đầu tàu thúc đẩy tiến 
trình phục hồi. Nền kinh tế Mỹ dự kiến   sẽ tăng trưởng 6,4% trong năm nay và lấy 

lại quy mô trước đại dịch sau khi ước tính 
giảm 3,5% vào năm ngoái. IMF trước đó 
đã dự báo tăng trưởng chỉ đạt mức 5,1% 
vào năm 2021. Nền kinh tế Trung Quốc dự 
kiến   sẽ tăng 8,4% trong năm 2021, tăng so 
với dự báo trước đó là 8,1%. IMF cho biết, 
sự phục hồi sẽ kém hơn ở nhiều nền kinh 

tế mới nổi và đang phát triển do bị ảnh hưởng nặng nề bởi xuất khẩu hàng hóa và 
du lịch sụt giảm trong khi lại thiếu nguồn tài chính cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế. 
Tuy nhiên bà Gita Gopinath, Tổng giám đốc IMF cũng cảnh báo Mỹ và các quốc gia 
giàu có khác không nên thắt chặt chính sách tiền tệ sớm. Lãi suất cao hơn ở các nền 
kinh tế phát triển có thể làm tăng chi phí đi vay và gánh nặng nợ cho các quốc gia 
phụ thuộc vào nguồn tài chính từ nước ngoài.

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 07 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 06/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 92.305

Ngày 07/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.229
Sàn - Trần         : 22.532 - 23.926
CNY Fixing : 6.5384

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 8 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 143 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.3% vào tối qua

                        Ngày 06/04: 
*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
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KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

 Những bình luận gần đây 
của Chủ tịch FED dường như 
đã làm dịu lại những lo lắng 
của thị trường vào đà tăng của 
lạm phát qua đó giúp lợi suất 
trái phiếu các kỳ hạn của Mỹ 
liên tục giảm điểm. Nếu lợi 
suất trái phiếu kho bạc duy trì 
ở mức hiện tại kết hợp với triển 
vọng kinh tế lạc quan vẫn còn 

nguyên vẹn, các tài sản rủi ro sẽ trở nên hấp dẫn hơn, thúc đẩy việc di chuyển 
dòng tiền ra khỏi nơi trú ẩn an toàn là đồng USD và đây có thể là yếu tố hỗ trợ cho 
tỷ giá EUR/USD sớm hồi phục trở lại mức 1.20. Thị trường sẽ theo dõi cập nhật về 
kế hoạch mua trái phiếu của liên minh châu Âu vào thứ Tư trước khi biên bản cuộc 
họp của ECB được công bố vào thứ Năm để biết thêm thông tin về các biện pháp 
hỗ trợ nền kinh tế tiếp theo của cơ quan này. Tỷ giá EUR/USD hiện đang ở vùng 
giá cao nhất trong 2 tuần sau khi đã chạm mức thấp nhất của tháng 3 là 1.1704 vào 
tuần trước đó. Cặp tiền tệ này có thể thử thách trở lại ngưỡng kháng cự 1.19 trong 
ngày hôm nay nhưng đà tăng là chưa thật sự vững vàng do tình hình dịch bệnh tại 
khu vực châu Âu vẫn đang diễn biến khá phức tạp.

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 EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Tư, ngày 07 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 06/04:
Open:  1.1812  - 1.1816
Low:  1.1794 - 1.1796
High:  1.1877 - 1.1880
Ngày 07/04:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.1850 - 1.1910

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.1820 - 1.1950

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 06/04:
Open:  110.15 - 110.18
Low:  109.65 - 109.68
High:  110.55 - 110.58
Ngày 07/04:
Xu hướng :  ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 109.50 - 110.10

Xu hướng tuần này
Xu hướng :  TĂNG
Vùng giá : 108.50 - 109.50

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY
Tỷ giá USD/JPY đang trong xu 

hướng điều chỉnh ngắn hạn sau 
khi chạm mức cao nhất trong 
1 năm trở lại đây là 110.97 vào 
ngày cuối tháng 3 vừa qua. 
Nhiều khả năng cặp tiền tệ này 
có thể thử thách ngưỡng hỗ trợ 
kỹ thuật trong khoảng 108,28-
109,36 nếu lợi suất trái phiếu 
chính phủ Mỹ tiếp tục hạ nhiệt. 
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, 

BOJ có thể can thiệp nếu cặp tiền tệ này giao dịch trên mức 110 điểm theo những 
thông tin đã được cập nhật trước đó.
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Market
Update

VND Rate LIBORTenor
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                                                                                                                   BOND YIELD

Vietnam Government Bond US Government BondTenor

   2Y
   5Y

10Y

0.60 %

1.15 %
  2.40 %

   3.25 %

0.155 %
0.862 %
1.647 %

2.312 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,729
 1,743

   1,745

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael

54,90 - 55,20

  54,90 - 55,20

0.50 %

0.70 %  

0.80 %

0.135 %

0.851 %

1.657 %

2.357 %

2.40 %

 3.25 %

1,729

0.08 %

0.11 %

0.14 %

0.19 %

1,734

1,734

1W  0,30 %  0.08 %0.30 % 0.08 %

1Y  2.30 % 0.28 % 2.30 % 0.28 %

+6,5

1,7271,721

54,90 - 55,20

30Y

54,90 - 55,20

0.20 %

0.40 %

1.15 %

0.60 %
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Tư, ngày 07 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

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.


