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 Tâm lý thị trường:  
 * Thế giới: Đồng EUR đã giảm 1.2% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/01 trong 

phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi xung đột vũ trang chính thức xảy ra giữa Nga 
và Ukraine. Trong khi các thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm mạnh thì ở 
chiều ngược lại giá vàng thế giới đã tăng vượt mức 1970 USD/ounce và giá dầu thế 
giới chạm mức 105 USD/thùng. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tạo ra nhiều rủi ro 
mới đối với nền kinh tế toàn cầu vốn đang vật lộn với lạm phát tăng cao, chuỗi cung 
ứng đứt gãy và sự phục hồi khó khăn sau đại dịch. Tác động kinh tế sẽ phụ thuộc vào 
quy mô của cuộc giao tranh và các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ và các đồng 
minh đã thông báo. Các cuộc giao tranh và trừng phạt trên diện rộng làm gián đoạn 
hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế châu 
Âu, do nước này phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga. Một số ngân hàng và doanh 
nghiệp châu Âu cũng có quan hệ sâu rộng với Nga. Nga và Ukraine chỉ chiếm một 
phần nhỏ trong quy mô nền kinh tế thế giới và chỉ là thị trường xuất khẩu quy mô 
nhỏ của châu Âu hoặc Mỹ. Tuy nhiên, Nga là nhà cung cấp chính các sản phẩm dầu, 
khí đốt tự nhiên và các mặt hàng khác. Nước này cũng xuất khẩu khoảng 10% lượng 
dầu của thế giới. Ngược lại, EU phụ thuộc vào Nga với gần một nửa lượng khí đốt 
tự nhiên nhập khẩu và gần một phần tư lượng dầu nhập khẩu của họ. Trong khi đó, 
Ukraine và Nga cộng lại chiếm gần 30% lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu, theo Bộ 
Nông nghiệp Mỹ. Biển Đen gần đó đóng vai trò là đường dẫn chính cho các chuyến 
hàng ngũ cốc ra quốc tế từ Ukraine và quốc gia này cũng nằm trong số các nhà xuất 
khẩu lúa mạch, ngô và hạt cải dầu hàng đầu. Vào thời điểm giá năng lượng và các 
mặt hàng khác đang khiến lạm phát toàn cầu tăng cao, bất kỳ sự gián đoạn nào về 
nguồn cung từ Nga và Ukraine có thể đẩy giá cả lên cao hơn và làm suy yếu nền 
kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu. Các nhà kinh tế tại UBS ước tính rằng cứ 
tăng 10% giá nhiên liệu, khí đốt và điện, tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng ở 
khu vực đồng EUR sẽ chậm lại 0,4% và tăng trưởng kinh tế giảm 0,2%. Phân tích tác 
động của 8 cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Âu kể từ tháng 
9/2001, các nhà kinh tế kết luận rằng các doanh nghiệp trước hết sẽ phản ứng với 
việc cắt giảm chi tiêu đầu tư, trong khi các hộ gia đình điều chỉnh chi tiêu chậm hơn, 
nhưng một khi họ thực hiện thì tác động tiêu cực lại lớn hơn cho nền kinh tế.

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 25 tháng 02 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 24/02:
Open:  22.750 - 22.930
Low:  22.750 - 22.930
High:  22.750 - 22.930
Close:  22.750 - 22.930
USD Index: 97.048

Ngày 25/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.750 - 22.930
TG Trung tâm : 23.146
Sàn - Trần         : 22.452 - 23.840
CNY Fixing : 6.3346 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

15 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 66 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.9% trong ngày hôm qua

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


