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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch quanh mức 23.070 - 23.080 khi mở 

cửa vào đầu ngày hôm nay và dự kiến có thể tiếp tục ổn định quanh mức này trong 
ngày cuối tuần này do nhiều thị trường lớn trên thế giới bước vào kỳ nghỉ lễ. Tỷ giá 
trên thị trường tự do sáng nay đã giảm về mức 23.770 - 23.810 trong khi trạng thái 
ngoại tệ toàn hệ thống vẫn đang ở mức -3 tỷ USD theo ước tính của chúng tôi. 
 * Thế giới: Chỉ số USD Index giảm gần 0.4% trong phiên giao dịch tối qua trước 

thời điểm số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ được công bố và các thị 
trường tài chính lớn chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Đà tăng của đồng USD 
dù đang chậm lại nhưng có thể sớm quay trở lại vào đầu tuần tới khi thị trường vẫn 
dành sự kỳ vọng rất lớn vào sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ. Trong khi 
đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước tại nền kinh tế lớn nhất thế giới 
đạt mức 719 ngàn đơn dù đã giảm nhiều so với tuần trước nhưng vẫn cao hơn so với 
mức bình quân trước khi đại dịch bùng phát vào đầu năm ngoái trong bối cảnh nền 
kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi rộng rãi. Các tín hiệu cải thiện trên thị trường lao 

động xuất hiện khi chính quyền các tiểu 
bang và địa phương đã nới lỏng các hạn 
chế đối với các doanh nghiệp và hoạt 
động đi lại từ đầu năm đến nay. Việc 
tăng cường chủng ngừa vaccine Covid-19 
và các biện pháp kích thích liên bang 
đã giúp thúc đẩy sự gia tăng chi tiêu của 
người tiêu dùng, đặc biệt cho các dịch 

vụ như ăn uống, khách sạn và du lịch. Nền kinh tế Mỹ nhìn chung vẫn có ít hơn 9,5 
triệu việc làm trong tháng 2 so với cùng kỳ năm 2020. Trước đó, thước đo về niềm 
tin của người tiêu dùng ở Mỹ đã tăng vào tháng 3 lên mức cao nhất trong một năm, 
khi sự lạc quan tăng lên liên quan đến những kỳ vọng vào hiện tại và tương lai đối 
với thị trường lao động và hoạt động kinh doanh. Biên chế phi nông nghiệp của Mỹ  
công bố tối nay được dự báo sẽ tăng 647.000 việc làm trong tháng 3 từ mức 379.000 
vào tháng 2 trước đó đồng thời tỷ lệ thất nghiệp dự kiến   sẽ giảm từ 6,2% xuống 6,0%.

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 Sáu, ngày 02 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 01/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 92.876

Ngày 02/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.241
Sàn - Trần         : 22.544 - 23.938
CNY Fixing : 6.5649

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 65 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.4% vào tối qua

                        Ngày 01/04: 
*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


