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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 25/03:
Open: 22.780 - 22.960
Low: 22.780 - 22.960
High: 22.780 - 22.960
Close: 22.780 - 22.960
USD Index: 98.807
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 28/03:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.780 - 22.960
TG Trung tâm : 23.146
Sàn - Trần
: 22.452 - 23.840
CNY Fixing : 6.3732
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 7 điểm

U%SD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.1% vào tối cuối tuần.

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Mặc dù dữ liệu GDP quý I.2022 của Việt Nam sẽ được công bố
chính thức vào sáng mai, tuy nhiên các dự báo gần đây đều cho thấy sự lạc
quan về triển vọng vĩ mô của nền kinh tế trong quý đầu năm nay. Điều này xuất
phát từ việc các hoạt động kinh tế xã hội đã gần như trở lại bình thường nhờ
tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 của Việt Nam được đánh giá thuộc
nhóm cao nhất trên thế giới. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp,
chế biến chế tạo trong 2 tháng đầu năm nay đều tăng trưởng trên 2 con số so
với cùng kỳ năm ngoái. Trong lĩnh vực ngoại thương, tính đến ngày 15/3/2022
kim ngạch thương mại đã đạt gần 140 tỷ USD, tăng 14,3%, tương ứng tăng 17,48
tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021. Lĩnh vực dịch vụ cũng đang
phục hồi mạnh mẽ nhờ các yêu cầu hạn chế phòng chống dịch phần lớn đã
được gỡ bỏ. Từ ngày 15/3, Việt Nam cũng chính thức khôi phục lại hoạt động
đón khách quốc tế nhập cảnh như giai đoạn trước khi xảy ra dịch Covid-19. Với
nền tăng trưởng quý I/2021 ở mức thấp là 4.72%, kỳ vọng những điểm sáng
trong nền kinh tế nước ta giai đoạn đầu năm 2022 vừa qua sẽ giúp tăng trưởng
GDP quý I/2022 có thể đạt từ mức 5.2 - 5.4% so với cùng kỳ năm trước.
* Thế giới: Trong tuần này, ngoài các bài phát biểu từ nhiều thành viên của FED,
báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ sẽ được thị trường đặc biệt
chú ý khi đây là kỳ báo cáo cuối cùng trước khi FED bắt đầu cuộc họp chính
sách quan trọng vào ngày 4 - 5/05 sắp tới. Báo cáo sẽ được công bố vào ngày
thứ Sáu có thể giúp thị trường biết được liệu lộ trình tăng lãi suất mà FED công
bố trong tháng 3 vừa qua là quá nhanh hay không đủ quyết liệt trong cuộc chiến
chống lạm phát. FED đã tăng lãi suất thêm +0.25% vào ngày 16/3 nhưng kể từ
đó, trong các phát biểu gần đây, Chủ tịch FED Jerome Powell đã cho biết rằng
Ngân hàng Trung ương Mỹ sẵn sàng tăng lãi suất với mức tăng nửa điểm nếu
cần thiết, mặc dù lo ngại rằng điều này có thể gây ra nguy cơ suy thoái kinh tế.
Bên cạnh đó sẽ có các báo cáo kinh tế khác không kém phần quan trọng như
chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE, niềm tin của người tiêu dùng, tuyển dụng khu
vực tư nhân, tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất tại Mỹ.
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.

