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 Tâm lý thị trường:  
  * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng điều chỉnh giảm về gần mức 23.060 vào 

phiên giao dịch sáng nay trong khi trên thị trường tự do chủ yếu giao dịch quanh mức 
23.900 - 23.930. Với việc thị trường có thể đón nhận một số nguồn cung ngoại tệ 
lớn vào thời điểm cuối tuần này, tỷ giá liên ngân hàng nhiều khả năng sẽ điều chỉnh 
giảm trở lại vùng giá 23.050 - 23.070.
 * Thế giới: Chỉ số USD Index biến động với biên độ hẹp, bám sát vùng 92 điểm 

khi chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tháng 3 của FED sẽ kết thúc vào tối nay. 
Dữ liệu doanh số bán lẻ công bố vào tối qua cùng với CPI tháng 2 của Mỹ đều thấp 
hơn dự báo trước đó giúp giảm bớt những lo ngại về sự gia tăng của giá cả cũng như 
tác động tiêu cực từ các gói cứu trợ khổng lồ của Chính phủ có thể gây ra cho nền 
kinh tế. Cụ thể, cả doanh số bán lẻ và sản lượng sản xuất trong tháng 2 đều thấp 
hơn so với kỳ vọng trước đó. Nguyên nhân đến từ diễn biến thời tiết khắc nghiệt và 
sự gián đoạn chuỗi cung ứng do dịch bệnh. Người tiêu dùng chi tiêu ít hơn cho ô tô, 
đồ nội thất, đồ điện tử, sửa chữa nhà cửa, chăm sóc sức khỏe và quần áo. Doanh số 
bán hàng tại các cửa hàng thực phẩm và đồ uống không đổi, trong khi doanh số bán 

hàng tại các trạm xăng tăng mạnh 3,6% do giá xăng 
tăng trở lại. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt đã làm đình 
trệ một vùng rộng lớn tại Mỹ, ảnh hưởng đến hoạt động 
mua sắm và sản lượng sản xuất trong tháng trước. Cục 
Dự trữ Liên bang cho biết riêng sản xuất công nghiệp 
đã giảm 2,2% trong tháng 2 so với tháng trước đó.  Mặc 
dù vậy, sự phục hồi kinh tế ở quy mô rộng hơn dường 
như đã sẵn sàng để tăng tốc vào những tháng sắp tới do 
tình hình dịch bệnh tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt 
và gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD đã bắt đầu chuyển 

những khoản tiền đầu tiên đến tay người dân. Số ca nhiễm mới Covid-19 được báo 
cáo tại Mỹ đang dao động gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 năm ngoái và Tổng 
thống Joe Biden đã chỉ đạo các địa phương phải lên kế hoạch phân phối vaccine 
cho tất cả người thành niên ở Mỹ đủ điều kiện được tiêm phòng trước ngày 1/5 sắp 
tới. Với kết quả từ dữ liệu bán lẻ tối qua, IHS Markit đã nâng dự báo tăng trưởng GDP 
quý I của Mỹ lên mức 5,1% từ mức 4,9% công bố trước đó.

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 17 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 16/03:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 91.873

Ngày 17/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.204
Sàn - Trần         : 22.508 - 23.900
CNY Fixing : 6.4978

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 51 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 16/03: 
*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


