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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa 

đến năm 2030 với mục tiêu đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc quá mức 
vào một khu vực. Chiến lược đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng xuất 
khẩu bình quân 8-9%/năm; giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng bình quân 5-6%/
năm. Tỷ trọng thị trường xuất khẩu khu vực châu Âu sẽ tăng lên 16-17% trong 
tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2025 và 18-19% vào năm 2030; khu vực 
châu Mỹ lên 32-33% tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2025 và 33-34% vào 
năm 2030; tỷ trọng thị trường xuất khẩu khu vực châu Á vào khoảng 49-50% 
vào năm 2025 và 46-47% vào năm 2030.
* Thế giới: Đồng bạc xanh phục hồi trở lại vào sáng nay sau khi ghi nhận 
phiên giảm điểm hơn 0.6% vào tối qua với cuộc họp của các Bộ trưởng Tài 
chính nhóm G20 về chủ đề ổn định thị trường tiền tệ. Rất ít Ngân hàng Trung 
ương sẽ áp dụng lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ như FED trong 
năm nay như tăng lãi suất và thu hẹp quy mô bảng cân đối tài sản nắm giữ, tạo 
ra sự khác biệt lớn về mặt chính sách và điều này sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh cho 
đồng USD. Với kịch bản này nhiều dự báo đã nghiêng về khả năng chỉ số USD 
Index sẽ sớm quay trở lại mức 102 - 103 điểm trong 3 tháng sắp tới. 
   Chủ tịch FED tại San Francisco Mary Daly ngày hôm qua đã cho biết bà tin 

rằng khả năng tăng lãi suất 0.5% vào tháng tới là "hoàn toàn" và "vững chắc", 
bổ sung thêm vào những bình luận gần đây từ các thành viên khác của FED 
ủng hộ cho việc tăng lãi suất với biên độ lớn hơn. Theo đánh giá của FED, nền 
kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ vừa phải trong quý đầu năm 2022 khi số ca 
nhiễm mới Covid-19 giảm nhưng lạm phát tăng ở mức cao trong nhiều thập 
kỷ đang bao trùm lên khắp nền kinh tế trong khi cuộc chiến Ukraine đang tạo 
ra những bất ổn kinh tế mới. Nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với những tắc 
nghẽn trong chuỗi cung ứng do một số nhà cung cấp ở châu Âu đã đóng cửa vì 
chi phí nhiên liệu cao hơn. Các doanh nghiệp khác cho biết họ lo ngại những 
diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở Trung Quốc có thể làm trầm trọng 
thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

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 21 tháng 04 năm 2022

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 20/04:
Open:  22.890 - 23.070
Low:  22.890 - 23.070
High:  22.890 - 23.070
Close:  22.890 - 23.070
USD Index: 100.343

Ngày 21/04:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 22.880 - 23.060
TG Trung tâm : 23.123
Sàn - Trần         : 22.429 - 23.817
CNY Fixing : 6.4098 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 102 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.6% trong ngày hôm qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


