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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tăng lên mức 23.052 - 23.060 vào đầu ngày hôm 

nay trong khi trên thị trường tự do giao dịch ở mức 23.930 - 23.960. Hiện tại các yếu tố 
trên thị trường vẫn đang hỗ trợ cho đà tăng của tỷ giá nhưng sẽ chưa có nhiều biến động 
lớn trong tuần này.
 * Thế giới: Chỉ số USD Index đã có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp vào tối qua do thị 

trường lo ngại lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục tăng mạnh trong tuần này. Kỳ vọng 
vào khả năng hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ giúp đồng bạc xanh nhận được 
nhiều sự hỗ trợ vào lúc này. 
   Trong khi đó, theo diễn biến kỳ họp Quốc hội tại Trung Quốc, các kế hoạch hỗ trợ 

nền kinh tế giai đoạn hồi phục sắp tới đang có sự khác biệt rõ rệt. Một trong những 
điều có thể quan sát từ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đang diễn ra ở Bắc Kinh 
là mục tiêu tăng trưởng được đặt ra khá thận trọng, với thâm hụt tài khóa thắt chặt hơn 
và các thiết lập về chính sách tiền tệ hạn chế. Đó là một sự tương phản lớn với Mỹ, khi 
Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị gói hỗ trợ tài chính lớn thứ hai trong lịch sử trị giá 
1,9 nghìn tỷ USD dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần này. Sự phân hóa chính sách ngày 
càng mở rộng đang gây áp lực lên tỷ giá hối đoái và có khả năng định hình lại dòng 
vốn toàn cầu. Sự khác biệt này bắt nguồn từ các bài học chính sách khác nhau ở cuộc 
khủng hoảng 2007 - 2009. Trong giai đoạn này, các gói cứu trợ mà Đảng Dân chủ cầm 
quyền đưa ra tại Mỹ quá ít và chỉ duy trì trong thời gian ngắn khiến nền kinh tế Mỹ phục 

hồi chậm chạp và đứng trước các cuộc khủng 
hoảng kéo dài sau đó. Trong khi tại Trung Quốc, 
chính sách bơm tín dụng mạnh tay của Chính 
phủ nước này đã tạo ra các bong bóng tài sản 
mà hậu quả vẫn còn kéo dài đến tận hôm nay 
như khối nợ xấu khổng lồ, các thành phố bỏ 
hoang, công suất công nghiệp dư thừa tại nhiều 

địa phương... Chính vì vậy giờ đây, đang có sự đảo chiều nhất định về chính sách hỗ trợ 
nền kinh tế để vượt qua giai đoạn đại dịch. FED và chính phủ Mỹ đang mạnh tay bơm 
tiền hỗ trợ cho nền kinh tế trong khi Chính phủ Trung Quốc lại tập trung vào việc kiểm 
soát rủi ro đối với nền kinh tế kết hợp với gia tăng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ 
then chốt cho tương lai. Đồng CNY liên tục tăng mạnh trong thời gian vừa qua và dự 
báo có thể đạt mức 6.38 vào cuối năm nay.

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 Ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 08/03:
Open:  22.940 - 23.100
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.940 - 23.100
USD Index: 92.373

Ngày 09/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.200
Sàn - Trần         : 22.504 - 23.896
CNY Fixing : 6.5338

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

15 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 543 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0,5% vào tối qua

                        Ngày 08/03: 
*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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  Tỷ giá EUR/USD giảm xuống 
mức thấp nhất trong 15 tuần 
trở lại đây theo sau đà tăng của 
đồng USD từ cuối tuần trước 
đến nay. Đà tăng này được hỗ 
trợ bởi báo cáo việc làm tháng 
2 vượt trên kỳ vọng của các 
chuyên gia, gói cứu trợ tiếp 
theo giúp gia tăng tốc độ hồi 
phục kinh tế và đặc biệt là bình 

luận của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết một đồng USD mạnh là 
"tốt cho nước Mỹ". Hiện tỷ giá EUR/USD đang giảm về gần đường trung bình giá 200 
ngày ở mức 1.1820 và khả năng có thể thử thách mức thấp nhất vào tháng 11 năm 
ngoái là 1.1620 nếu lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tuần này (nhiều 
khả năng xảy ra). Sự thất vọng vì ECB đã không tăng cường chương trình mua trái 
phiếu khẩn cấp PEPP vào tuần trước đã lấy đi nhiều sự hỗ trợ cho đồng EUR bên 
cạnh tâm lý cẩn trọng trước cuộc họp của ECB vào ngày thứ Năm sắp tới. Dự kiến 
việc Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD tại Mỹ vào tối nay, thủ 
tục pháp lý quan trọng cuối cùng trước khi Tổng thống Biden ký thành luật, có thể 
hỗ trợ cho đà hồi phục ngắn hạn của cặp tiền tệ này trong phiên giao dịch tối nay. 
Vùng giá giao dich kỳ vọng trong ngày có thể quanh mức 1.182 - 1.190.

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 Ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 03/03:
Open:  1.1920  - 1.1924
Low:  1.1842 - 1.1845
High:  1.1932 - 1.1934
Ngày 04/03
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.1820 - 1.190

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.1800 - 1.1950

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 03/03:
Open:  108.40 - 108.41
Low:  108.29 - 108.32
High:  108.94 - 108.96
Ngày 04/03:
Xu hướng :  TĂNG
TODAY (T) : 108.70 - 109.30

Xu hướng tuần này
Xu hướng :  TĂNG
Vùng giá : 108.00 - 109.50

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY
 Tỷ giá USD/JPY đang thẳng 

tiến đến mức cao nhất kể từ 
tháng 6 năm ngoái là 109.8, 
đặc biệt là sau dữ liệu tăng 
trưởng của Nhật Bản công bố 
vào sáng nay yếu hơn dự báo 
trước đó. Cụ thể GDP quý IV 
của nước này tăng trưởng 2,8% 
so với mức dự báo 3% trong khi 
chi tiêu tiêu dùng cá nhân chỉ 
tăng khoảng 2,2% và chi tiêu 
doanh nghiệp tăng 4,3%.
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VND Rate LIBORTenor
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Vietnam Government Bond US Government BondTenor

   2Y
   5Y

10Y

0.60 %

1.15 %
  2.35 %

   3.18 %

0.123 %
0.669 %
1.407 %

2.209 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,700
 1,684

   1,714

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

55,10 - 55,50

  55,10 - 55,50

0.50 %

0.70 %  

0.80 %

0.117 %

0.690 %

1.412 %

2.182 %

2.35 %

 3.18 %

1,710

0.08 %

0.12 %

0.16 %

0.20 %

1,736

1,737

1W  0,40 %  0.09 %0.40 % 0.09 %

1Y  2.30 % 0.29 % 2.30 % 0.31 %

+8,0

1,6761,701

55,25 - 55,65

30Y

55,20 - 55,70

0.30 %

0.50 %

1.15 %

0.60 %
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Ba, ngày 09 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.


