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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Những biến động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu thời 
điểm cuối tuần vừa qua đặc biệt là dữ liệu CPI tháng 1 của Mỹ tăng cao hơn 
các dự báo trước đó đã có những tác động nhất định đến tâm lý giao dịch 
trên toàn thị trường. Mở cửa đầu giờ sáng nay, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng 
nhanh trở lại vùng 22.740 - 22.750 tương ứng với mức tăng khoảng 60 đồng 
so với thời điểm cuối tuần trước. Dự báo với việc trạng thái ngoại tệ toàn hệ 
thống vẫn đang giữ ở mức -2 tỷ USD và áp lực đến từ đà tăng của đồng USD 
trên phạm vi toàn cầu, tỷ giá liên ngân hàng có thể hướng đến vùng 22.800 
- 22.850 trong tuần này.

* Thế giới: Đồng USD và các tài sản 
trú ẩn an toàn khác như vàng đang 
được thị trường đặt niềm tin trong 
bối cảnh kịch bản xảy ra chiến tranh 
giữa Nga và Ukraine ngày một lớn 
hơn và lo ngại về lạm phát đang gia 
tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn 
cầu. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ 

đóng cửa giảm mạnh vào thứ Sáu tuần trước sau khi phát ngôn viên của Nhà 
Trắng đưa ra cảnh báo cuộc chiến tại Ukraine có thể diễn ra bất cứ lúc nào. 
Giá dầu thô thế giới đã tăng lên mức 95 USD/thùng do khả năng các biện 
pháp trừng phạt có thể được áp dụng đối với Nga, nhà sản xuất và xuất khẩu 
dầu hàng đầu, làm tăng thêm lo ngại về nguồn cung toàn cầu vốn đã thắt chặt 
trong giai đoạn hiện nay. Một số nhà phân tích tin rằng giá dầu thô tăng mạnh 
có thể làm trầm trọng thêm lạm phát vốn đang ở mức cao, gây thêm áp lực 
buộc FED phải tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, Biên bản cuộc họp 
chính sách tháng 1 của FED sẽ được công bố vào thứ Năm tuần này cũng như 
những phát biểu của các thành viên quan trọng trong Ban điều hành của FED 
sẽ cung cấp những tín hiệu mới nhất về khả năng cơ quan này có thể tăng lãi 
suất với biên độ mạnh hơn tại cuộc họp vào ngày 17/3 sắp tới.

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 Hai, ngày 14 tháng 02 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 11/02:
Open:  22.590 - 22.770
Low:  22.590 - 22.770
High:  22.590 - 22.770
Close:  22.590 - 22.770
USD Index: 96.034

Ngày 14/02:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 22.650 - 22.830
TG Trung tâm : 23.096
Sàn - Trần         : 22.403 - 23.789
CNY Fixing : 6.3664 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 17 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối cuối tuần

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


