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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng trong ngày hôm qua trong khi đồng 
EUR suy yếu do giá dầu thế giới tăng trở lại với việc Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng 
với các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ công bố thêm các lệnh trừng phạt mới 
đối với Nga trong chuyến công du châu Âu đang diễn ra. Giá các mặt hàng như 
dầu và lúa mì đã tăng mạnh do căng thẳng ở Ukraine leo thang, gây áp lực lớn 
đối với lạm phát vốn đã ở mức cao do tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng. Lạm 
phát gia tăng đã khiến nhiều Ngân hàng Trung ương, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên 
bang Mỹ, thực hiện các biện pháp để kiềm chế giá cả, chẳng hạn như tăng lãi 
suất, chấm dứt các chương trình hỗ trợ kinh tế giai đoạn đại dịch vừa qua. Giá dầu 
thô đã tăng 5% trong ngày hôm qua và trở lại  trên mức 120 USD/thùng sau khi có 

sự gián đoạn xuất khẩu dầu thô giữa 
Nga và Kazakhstan đồng thời Tổng 
thống Nga Vladimir Putin cho biết 
Nga sẽ yêu cầu các quốc gia "không 
thân thiện" thanh toán các hợp đồng 
mua bán khí đốt bằng đồng Rúp. Giá 
dầu đã tăng hơn 50% trong năm nay, 
chạm mức cao nhất kể từ năm 2008 
vào đầu tháng này, khi cuộc chiến 

giữa Nga và Ukraine đã khiến thị trường hàng hóa toàn cầu rơi vào tình trạng hỗn 
loạn. Trong khi Mỹ và Anh đã chuyển sang hạn chế dòng chảy dầu thô của Nga, 
các thành viên EU vẫn còn ngần ngại hơn trong việc hạn chế nhập khẩu nguồn 
năng lượng này do sự phụ thuộc ngày càng cao của khu vực. Một số dự báo trong 
tuần này cho thấy giá dầu thô sẽ tiếp tục tăng và có khả năng chạm mức 150 USD/
thùng trong kịch bản xấu. Mỹ và Liên minh châu Âu gần đạt được một thỏa thuận 
nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của khu vực vào năng lượng từ Nga, mặc dù động lực 
đó có thể tập trung chủ yếu vào các dòng khí đốt tự nhiên. Trong khi đó, ở châu Á, 
đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng tại Trung Quốc kể từ khi đại dịch xuất hiện 
cũng đã khiến một số nhà máy lọc dầu phải cắt giảm hoạt động. 
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 Năm, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 23/03:
Open:  22.790 - 22.970
Low:  22.790 - 22.970
High:  22.790 - 22.970
Close:  22.790 - 22.970
USD Index: 98.634

Ngày 24/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.780 - 22.960
TG Trung tâm : 23.148
Sàn - Trần         : 22.454 - 23.842
CNY Fixing : 6.3640 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 1 

đồng vào sáng nay

U%SD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 82 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% trong ngày hôm qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


