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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Đồng EUR trong 3 tuần trở lại đây đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực 
từ xung đột giữa Nga và Ukraine, sau khi đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 
tháng so với USD và chạm mức thấp nhất trong nhiều năm so với JPY, CHF và GBP. 
Chiến tranh và các biện pháp trừng phạt đã làm giá cả hàng hóa gia tăng chóng 
mặt, gây nên lo ngại về cú sốc lạm phát sẽ ảnh hưởng đến châu Âu. Nếu căng 
thẳng tiếp tục leo thang, nhiều khả năng đồng EUR có thể sớm trở lại mức thấp 
nhất kể từ tháng 5/2020 là 1.0636 khi đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tại khu 
vực liên minh châu Âu. 
  Báo cáo đáng chú ý nhất vào thứ Sáu tuần trước cho thấy các doanh nghiệp tại 

Mỹ đã tạo ra thêm 678.000 việc làm trong tháng 2 vừa qua với tỷ lệ thất nghiệp 
giảm xuống còn 3,8%, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 tấn công nền 
kinh tế Mỹ hai năm trước. Mỹ hiện vẫn còn 2,1 triệu việc làm, hay 1,4%, ít hơn 
so với tháng 2/2020. Khoảng cách đó sẽ thu hẹp trong vài tháng với tốc độ tuyển 

dụng hiện tại. Kể từ tháng 10/2021, nền kinh 
tế đã tạo ra thêm ba triệu việc làm. Mặc dù 
số ca nhiễm Covid-19 đã giảm mạnh so với 
mức cao điểm vào tháng Giêng, nhưng đại 
dịch vẫn chưa kết thúc. Những cải thiện tích 
cực từ thị trường việc làm giúp FED giờ đây 
có thể tập trung hoàn toàn sự chú ý cho cuộc 
chiến chống lạm phát trong thời gian tới. Dữ 
liệu lạm phát tháng 2 của Mỹ công bố vào 

thứ Năm tuần này chắc chắn cho thấy đà tăng của giá cả sẽ không dừng lại con số 
7.5% như tháng trước đó, khi giá dầu thế giới sáng nay đã chạm mức 130$/thùng. 
Bên cạnh dầu, giá ngũ cốc và kim loại cũng đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều 
năm kể từ khi Nga tấn công Ukraine khiến các lệnh trừng phạt của phương Tây làm 
gián đoạn xuất khẩu từ các nhà sản xuất lớn của Nga và đe dọa nguồn cung toàn 
cầu. Chủ tịch FED Jerome Powell tuần trước cho biết ông sẽ ủng hộ việc tăng lãi 
suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp của Ngân hàng Trung ương vào tuần tới nhưng 
nói thêm rằng ông sẽ "chuẩn bị hành động mạnh mẽ hơn" sau đó nếu lạm phát 
không giảm nhanh như dự kiến.
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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 04/03:
Open:  22.750 - 22.930
Low:  22.750 - 22.930
High:  22.750 - 22.930
Close:  22.750 - 22.930
USD Index: 98.509

Ngày 07/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.760 - 22.940
TG Trung tâm : 23.159
Sàn - Trần         : 22.464 - 23.854
CNY Fixing : 6.3478 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 8 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 190 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.5% vào ngày cuối tuần.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


