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 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh lên mức 

cao nhất trong 1 năm trở lại đây cho thấy những lo ngại của thị trường về sự gia tăng 
của lạm phát. Điều này giúp chỉ số USD Index hồi phục trở lại vào cuối phiên ngày 
thứ Sáu dù điều chỉnh giảm mạnh trước đó sau khi gói hỗ trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ 
USD tại Mỹ được Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Trong tuần này, bên cạnh dữ 
liệu doanh số bán lẻ tháng 2 của Mỹ, thị trường sẽ có khá nhiều cuộc họp chính sách 
điều hành quan trọng của các NHTƯ như Mỹ, Anh và Nhật Bản. Đặc biệt, sự chú ý 
sẽ dành cho cuộc họp 2 ngày của FED khi thông điệp của Chủ tịch Powell có thể sẽ 
đề cập đến những chi tiết quan trọng như mối quan tâm đối với sự gia tăng gần đây 
của lợi suất trái phiếu, đánh giá triển vọng hồi phục của nền kinh tế Mỹ và khả năng 
đảo chiều chính sách tiền tệ siêu nới lỏng hiện tại.
  Sau giai đoạn cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch 

Covid-19, nhiều quốc gia đang dần xem xét tăng lãi suất trở lại nhằm hạn chế các 
rủi ro đối với nền kinh tế. Brazil dự kiến sẽ tăng lãi suất trong tuần này và sau đó có 
thể là Nam Phi và Indonesia. Trung Quốc vào tuần trước đã trở thành nền kinh tế 
lớn đầu tiên của thế giới rút lại các chính sách kích thích giai đoạn đại dịch vừa qua. 
Mặc dù IMF dự báo nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này có thể tăng trưởng 8% trong 
năm nay, nhưng Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc chỉ đặt ra mục tiêu khiêm tốn 
6% và nhấn mạnh nhiều hơn vào việc kiểm soát các rủi ro trên hệ thống tài chính.  
Hiện các nhà lãnh đạo của nước này lo lắng nhiều hơn về việc kiểm soát nợ xấu 
và các vấn đề rủi ro dài hạn khác của nền kinh tế. Năm ngoái, tỷ lệ đòn bẩy tổng 
thể của Trung Quốc, đo lường tổng nợ trên GDP, đã tăng thêm 24% - tốc độ nhanh 
nhất kể từ năm 2009 - lên mức 270%. Mặc dù vậy, thách thức lớn nhất của nước 
này là làm thế nào để rút lại các biện pháp kích thích mà không làm giảm tốc độ 
tăng trưởng hoặc gây ra bất ổn thị trường rộng lớn hơn. Nếu mắc sai lầm, động thái 
thắt chặt chính sách của Trung Quốc có thể làm suy yếu sự phục hồi của nước này, 
hệ quả sẽ làm nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng tiêu cực. Trung Quốc có thể sẽ có 
những bước đi thận trọng, thắt chặt dần tín dụng ở một số lĩnh vực nóng của nền 
kinh tế trong khi tránh những động thái mạnh tay hơn như tăng lãi suất. Theo IMF, 
đến cuối năm 2020, tổng chi tiêu tài khóa của Trung Quốc nhằm kích thích nền kinh 
tế đạt quy mô khoảng 6% GDP của nước này, so với mức 19% của 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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Hai, ngày 15 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 12/03:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 91.663

Ngày 15/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.200
Sàn - Trần         : 22.504 - 23.896
CNY Fixing : 6.5010

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

17 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 165 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0,3% vào tối cuối tuần

                        Ngày 12/03: 
*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
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KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

Nền kinh tế khu vực đồng tiền 
chung châu Âu bước vào năm 
2021 với tín hiệu đáng lo ngại. 
Các số liệu tổng thể về GDP 
quý IV cho thấy mức giảm 
0,7% so với quý trước, trong đó 
chi tiêu của người tiêu dùng và 
nhu cầu nội địa tổng thể giảm 
mạnh. Với triển vọng kinh tế 
không chắc chắn, NHTƯ châu 

Âu cho biết họ sẽ gia tăng đáng kể tốc độ mua trái phiếu của mình trong những 
tháng tới dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, làn sóng lây nhiễm 
Covid-19 đang quay trở lại tại khu vực này với số ca nhiễm mới theo ngày tăng cao 
đột biến trong tuần trước tại Đức, Pháp, Ý... làm gia tăng khả năng Chính phủ buộc 
phải tái ban bố yêu cầu phong tỏa nhằm giữ cho hệ thống y tế không bị quá tải. Đà 
hồi phục của đồng EUR trong tuần vừa qua chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng USD 
dù ECB đã gây bất ngờ cho thị trường khi công bố tại cuộc họp tháng 3 rằng họ có 
kế hoạch tăng tốc "đáng kể" việc mua trái phiếu của mình trong quý tới. Thực tế là 
ECB đã mua ít hơn trong quý I/2021 và do đó, tầm quan trọng của quyết định này 
không quá lớn khi xem xét trong bối cảnh hiện tại. Dự báo tỷ giá EUR/USD có thể 
suy yếu trở lại trong tuần này nếu lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đà tăng.

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 Hai, ngày 15 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 12/03:
Open:  1.1981  - 1.1985
Low:  1.1908 - 1.1911
High:  1.1988 - 1.1991
Ngày 15/03
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 1.1900 - 1.1950

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.1800 - 1.1900

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 12/03:
Open:  108.49 - 108.52
Low:  108.48 - 108.50
High:  109.16 - 109.18
Ngày 15/03:
Xu hướng :  TĂNG
TODAY (T) : 109.00 - 109.40

Xu hướng tuần này
Xu hướng :  TĂNG
Vùng giá : 109.00 - 110.00

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY
BOJ cũng có cuộc họp quan 

trọng trong tuần này dù thị 
trường kỳ vọng sẽ không có bất 
kỳ thay đổi lớn nào về chính 
sách được đưa ra. Dự báo tỷ 
giá USD/JPY sẽ tiếp nối đà tăng 
trong tuần này để thử thách trở 
lại vùng giá 110 điểm, mức cao 
nhất kể từ tháng 6/2020. Theo 
dự báo, đồng JPY có thể là một 
trong những tiền tệ thuộc nhóm 

yếu nhất trong năm nay.



NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Market Research
Email: hoangnk@acb.com.vn
Tel      : 0934 20 40 60

FINANCIAL MARKETS DIVISION
2nd Floor, 2/20 Cao Thang Street, District 3, HCMC

ACB shall not in any ways be liable for any profit/lost incurred by referring or using information from this report.

                                                                                                            INTERBANK RATE

Monday, 15 Mar 2021

Market
Update

VND Rate LIBORTenor
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3M

 0,20 %
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                                                                                                                   BOND YIELD

Vietnam Government Bond US Government BondTenor

   2Y
   5Y

10Y

0.60 %

1.18 %
  2.39 %

   3.18 %

0.153 %
0.850 %
1.634 %

2.389 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,722
 1,724

   1,729

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

55,20 - 55,50

  55,20 - 55,50

0.50 %

0.70 %  

0.80 %

0.123 %

0.669 %

1.407 %

2.209 %

2.35 %

 3.18 %

1,722

0.08 %

0.11 %

0.15 %

0.18 %

1,726

1,739

1W  0,30 %  0.08 %0.40 % 0.09 %

1Y  2.30 % 0.28 % 2.30 % 0.29 %

+7,2

1,6991,719

55,35 - 55,65

30Y

55,35 - 55,65

0.30 %

0.50 %

1.15 %

0.60 %
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Hai, ngày 15 tháng 03 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.


