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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tăng nhẹ lên mức 23.080 - 23.090 vào đầu giờ 

sáng nay theo đà hồi phục của đồng USD trên thị trường thế giới tối qua bên cạnh 
việc được hỗ trợ từ trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống tiếp tục duy trì ở mức âm khá 
cao. Tỷ giá trên thị trường tự do sáng nay cũng tăng lên mức 24.000 - 24.050 với tốc 
độ tăng vẫn nhanh hơn so với trên thị trường liên ngân hàng. Dự báo vùng giá quanh 
mức 23.060 - 23.120 có thể là vùng giá giao dịch chủ đạo của thị trường trong những 
ngày cuối tháng 3 sắp tới. 
 * Thế giới: Đồng bạc xanh hồi phục trở lại trong phiên giao dịch tối qua nhờ tâm 

lý nắm giữ tài sản an toàn gia tăng trước làn sóng bùng phát dịch Covid-19 mới đang 
quay trở lại tại châu Âu và Mỹ. Tốc độ phân phối và tiêm phòng vaccine tại châu 
Âu tương đối chậm trong khi các biến thể Covid-19 đang lây lan khá nhanh buộc 
Chính phủ các nước như Đức, Pháp, Ý phải yêu cầu phong tỏa toàn bộ đất nước trở 
lại. Điều này dường như đã lấn át hết sự tích cực được mang lại từ việc lợi suất trái 
phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt mạnh vào tối qua. 
  Trở lại với buổi điều trần đầu tiên trước Ủy ban Tài chính Quốc hội Mỹ, Chủ tịch 

FED Jerome Powell cho biết ông không lo ngại gói kích thích 1,9 nghìn tỷ USD vừa 
được thông qua sẽ dẫn đến sự gia tăng của lạm phát đối với nền kinh tế Mỹ và nhấn 
mạnh rằng Ngân hàng Trung ương có các công cụ để đối phó với áp lực tăng giá nếu 
cần thiết. Cả ông Powell và bà Yellen đều cho biết họ tiếp tục kỳ vọng kinh tế Mỹ 
sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm nay khi việc phân phối vaccine tăng tốc, các biện 
pháp giãn cách xã hội được nới lỏng và hoạt động kinh tế tăng lên. Nhưng họ nhấn 
mạnh sự phục hồi sẽ còn rất lâu mới trở lại như mức trước đại dịch. FED hiện đang 
đặt mục tiêu lạm phát trung bình là 2% trong trung hạn, đồng thời theo đuổi mục tiêu 
tối bình thường hóa đối với thị trường lao động. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 1,7% 
trong tháng 2, dấu hiệu mới nhất cho thấy giá cả đang gia tăng sau gần một năm lạm 
phát tổng thể bị suy yếu do đại dịch làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng. Mặc dù 
vậy, trong một bình luận vào tối qua, Chủ tịch FED tại Dallas cho biết ông kỳ vọng 
FED có thể bắt đầu tăng lãi suất trở lại ngay trong năm 2022 sớm hơn so với những 
thông điệp đưa ra sau cuộc họp chính sách vào tháng 3 của chính cơ quan này.

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 24 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 23/03:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 92.410

Ngày 24/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.206
Sàn - Trần         : 22.517 - 23.909
CNY Fixing : 6.4978

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 9 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 51 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.7% vào tối qua

                        Ngày 23/03: 
*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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Đồng EUR đang chịu áp lực 
khá lớn khi nhiều quốc gia 
tại châu lục này đang phải tái 
phong tỏa một phần hoặc toàn 
bộ đất nước do ảnh hưởng từ 
đợt bùng phát tiếp theo của 
dịch bệnh Covid-19. Giảm 
mạnh hơn 0.8% vào tối qua, 
cặp tiền tệ này đang ở vùng hỗ 
trợ ngắn hạn quan trọng quanh 

mức 1.185. Nếu không thể giữ được mức này, nhiều khả năng đà điều chỉnh mạnh 
hơn sẽ xuất hiện đưa cặp tỷ giá này giảm về mức 1.170 - 1.177 trong thời gian tới. 
Mặc dù lợi suất trái phiếu Mỹ đã có tín hiệu hạ nhiệt trở lại nhưng có vẻ như thị 
trường một lần nữa đang hướng đến đồng USD với vai trò tài sản an toàn trong giai 
đoạn hiện tại. Những sự lệch pha ngày một lớn trong quá trình hồi phục kinh tế giữa 
Mỹ và châu Âu có thể là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho đà giảm của tỷ giá EUR/USD. 
Các dữ liệu PMI của khu vực châu Âu và đơn hàng lâu bền của Mỹ công bố trong 
ngày hôm nay sẽ cho thấy tình trạng sức khỏe hiện tại của 2 nền kinh tế hàng đầu 
thế giới này. Dự báo tỷ giá EUR/USD duy trì đà giảm trong ngày hôm nay với vùng 
giá kỳ vọng sẽ quanh mức 1.1800 - 1.1850.

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 Tư, ngày 24 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày /03:
Open:  1.1933  - 1.1937
Low:  1.1840 - 1.1843
High:  1.1940 - 1.1943
Ngày 15/03
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 1.1800 - 1.1850

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.1800 - 1.1850

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 12/03:
Open:  108.84 - 108.85
Low:  108.39 - 108.41
High:  108.87 - 108.90
Ngày 15/03:
Xu hướng :  GIẢM
TODAY (T) : 108.20 - 108.70

Xu hướng tuần này
Xu hướng :  TĂNG
Vùng giá : 107.80 - 108.20

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY
Tỷ giá USD/JPY giảm hơn 

0.2% vào tối qua đi ngược lại 
với đà tăng của đồng USD cho 
thấy tâm lý cơ cấu danh mục 
của thị trường trước khi kết thúc 
năm tài chính vào tháng 3 này.  
Hiện xu hướng của cặp tiền 
tệ này là chưa rõ ràng sau khi 
thoái lui khỏi mức cao nhất kể 
từ tháng 6 năm ngoái là 109.36 
những vẫn trên đường trung 

bình 21 ngày là 108.00. Dự báo cặp tiền tệ này có thể tiếp tục duy trì đà giảm trong 
những ngày cuối tuần này và hướng đến vùng giá 107.8 - 108.2
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VND Rate LIBORTenor
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Vietnam Government Bond US Government BondTenor

   2Y
   5Y

10Y

0.60 %

1.20 %
  2.45 %

   3.20 %

0.143 %
0.793 %
1.589 %

2.293 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,739
 1,727

   1,742

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

55,20 - 55,45

  55,20 - 55,45

0.50 %

0.70 %  
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0.153 %

0.850 %

1.634 %

2.389 %

2.39 %

 3.18 %

1,724
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1,722

1,729

1W  0,30 %  0.08 %0.30 % 0.08 %

1Y  2.30 % 0.28 % 2.30 % 0.28 %

+6,8

1,7241,699

55,30 - 55,55

30Y

55,20 - 55,50

0.20 %

0.40 %

1.18 %

0.60 %



NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Tư, ngày 24 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.


