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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Ngày 16/4/2021, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố báo cáo về "Chính 

sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ" trong đó 
cho biết chưa đủ bằng chứng khẳng định Việt Nam thao túng tỷ giá theo Đạo luật 
1988. Đây là báo cáo bán niên để xem xét và đánh giá chính sách của 20 đối tác 
thương mại lớn của Mỹ trong 4 quý tính đến hết tháng 12/2020. 3 tiêu chí được Bộ 
Tài chính Mỹ sử dụng để định danh một quốc gia thao túng tiền tệ bao gồm: (i) Thặng 
dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất 20 tỷ USD; (ii) Thặng dư cán 
cân vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP; (iii) Can thiệp một chiều và kéo dài trên 
thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên 
giai đoạn 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương ít nhất 2% GDP 
trong giai đoạn 12 tháng. Việt Nam dù đáp ứng cả 3 tiêu chí nêu trên nhưng trên cơ 
sở tiếp xúc bước đầu với Việt Nam cũng như dựa trên các số liệu, phân tích sâu hơn, 
phía Mỹ xác định trong giai đoạn năm 2020, không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho 
rằng Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật Cạnh tranh và thương 
mại quốc tế Omnibus năm 1988. Đây là một thông tin khá tích cực giúp giảm thiểu 
rủi ro hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ bị Bộ Thương mại nước 
này đánh thuế hoặc đưa ra các rào cản thương mại trong tương lai căn cứ vào các 
cơ sở pháp lý này. 
  Trong khi đó chỉ còn khoảng chưa đầy 10 ngày nữa là thị trường trong nước bước 

vào kỳ nghỉ lễ 30/4. Dự báo nhu cầu tiền đồng trên liên ngân hàng có thể gia tăng trở 
lại gây áp lực điều chỉnh giảm lên tỷ giá trong nước. Trước đó vào thời điểm trước kỳ 
nghỉ lễ Tết Âm lịch vừa qua, tỷ giá có thời điểm đã điều chỉnh về dưới mức 23.000 
và không loại trừ khả năng này có thể xảy ra một lần nữa trong những ngày tới.
 * Thế giới: Dữ liệu PMI và cuộc họp chính sách của NHTƯ châu Âu là những điểm 

đáng chú ý của thị trường trong tuần khá thiếu vắng các báo cáo kinh tế quan trọng. 
Như thường lệ thị trường tiếp tục tìm kiếm những tín hiệu về khả năng ECB có thể 
tăng cường quy mô chương trình mua trái phiếu hằng tháng cũng như điều kiện để 
bắt đầu giảm dần sự hỗ trợ trong tương lai. Sau đó một tuần, NHTƯ Nhật Bản và Mỹ  
cũng sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách tháng 4 của mình đi kèm với đó là báo cáo 
GDP quý I của Mỹ đang được thị trường chờ đợi.

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 19 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 16/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 91.537

Ngày 19/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.196
Sàn - Trần         : 22.500 - 23.892
CNY Fixing : 6.5288

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 8 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 143 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối cuối tuần 

                        Ngày 16/04: 
*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


