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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tính từ đầu năm đến nay, các thành viên đã bán kỳ hạn USD về SBV 

ước tính gần 7 tỷ USD và trước những diễn biến từ đà tăng gần đây của tỷ giá liên ngân 
hàng khiến một số thành viên đã giảm quy mô doanh số bán này xuống chỉ còn khoảng 
6 tỷ USD. Dự kiến từ nay cho đến thời điểm thực hiện các hợp đồng kỳ hạn này vào 
tháng 6 và 7 sắp tới con số kể trên có thể còn tiếp tục giảm xuống do kỳ vọng vào đà 
tăng của tỷ giá theo sự chu kỳ hồi phục của đồng bạc xanh trên phạm vi toàn cầu dự 
kiến còn kéo dài trong nửa đầu năm nay. Trước mắt, thị trường sẽ tính đến kịch bản chỉ 
số USD Index có thể thử thách ngưỡng 94 điểm trong những ngày sắp tới. 
  * Thế giới: Trung Quốc được biết đến như là công xưởng của thế giới, tuy nhiên việc 

giá nguyên vật liệu, phụ tùng và hàng hóa từ nước này đang có dấu hiệu tăng trong thời 
gian gần đây có thể làm phức tạp thêm biến số lạm phát toàn cầu. Chi phí nguyên vật 
liệu gia tăng và những sự chậm trễ xảy ra liên tục trong chuỗi cung ứng toàn cầu khiến 
nhiều nhà xuất khẩu tại Trung Quốc tăng giá hàng hóa mà họ bán ra nước ngoài. Những 
ngày gần đây, lo ngại đã trở nên rõ ràng hơn, sau khi một tàu chở container gặp tai nạn 
khiến kênh đào Suez bị tắc nghẽn, làm căng thẳng thêm các tuyến vận tải hàng hóa 
toàn cầu do đại dịch Covid-19 còn kéo dài và nhu cầu về chip máy tính và các hàng 
hóa khác cao hơn dự kiến. Giá các mặt hàng từ hóa chất, kim loại đến hàng may mặc 
và đồ chơi trẻ em đều đang tăng nhanh từ 5 - 10%. Theo tính toán, những tín hiệu tăng 
giá này chưa thể gây áp lực lên lạm phát tại Mỹ hay châu Âu trong ngắn hạn do các nhà 
nhập khẩu và phân phối ở các thị trường này có thể chấp nhận đưa vào phần chi phí 
của mình mà không tăng hoặc chỉ tăng nhẹ giá bán lẻ. Ngoài ra, các tính toán lạm phát 
chính thức ở Mỹ bao gồm nhiều thứ hơn là chỉ mỗi mặt hàng tiêu dùng mà các doanh 
nghiệp cũng như hộ gia đình mua từ nước ngoài. Trước đại dịch, hơn 60% chi tiêu của 
người tiêu dùng tại Mỹ dành cho các dịch vụ như ăn uống hoặc đi du lịch, thay vì mua 
hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn việc các nhà máy Trung Quốc tăng giá 
bán sẽ tạo ra áp lực tăng giá khác đối với giá cả hàng hóa toàn cầu vào thời điểm nhu 
cầu tiêu thụ hàng hóa có thể bùng nổ sau khi đại dịch được kiểm soát. Nhiều chuyên gia 
kinh tế và nhà quản lý thị trường lo ngại rằng hàng nghìn tỷ USD trong các gói kích thích 
được tung ra trên toàn thế giới cuối cùng sẽ dẫn đến lạm phát nhiều hơn dự báo, đặc biệt 
nếu những tắc nghẽn gần đây trong chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn tiếp diễn, mặc dù vẫn 
chưa thể lường trước được vấn đề này có thể trở nên tồi tệ như thế nào trong tương lai.

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 30 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 29/03:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 92.911

Ngày 30/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.237
Sàn - Trần         : 22.540 - 23.934
CNY Fixing : 6.5641

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 225 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 29/03: 
*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


