
NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo triển vọng 
kinh tế châu Á với nhận định tăng trưởng GDP của Việt Năm trong năm 2021 có 
thể đạt mức 6,7%, cao nhất khu vực Đông Nam Á và khoảng 7% trong năm 2022. 
Những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam trong năm 2021 tăng trưởng tốt sẽ tạo nền 
tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, đặc biệt là sự phục hồi của kinh 
tế Trung Quốc được dự báo mạnh nhất trong nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới. 
Động lực tăng trưởng của Việt Nam năm 2021 được kỳ vọng đến từ công nghiệp chế 
biến chế tạo, đầu tư - thương mại và xuất khẩu.
* Thế giới: Chỉ số USD Index hồi phục nhẹ vào tối qua khi tìm kiếm sự hỗ trợ đến 
từ kết quả cuộc họp tháng 4 của FED sẽ công bố vào rạng sáng ngày mai cũng như 
bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ của Tổng thống Joe Biden. Thị trường sẽ dành sự 
chú ý nhiều hơn đến phát biểu của Chủ tịch FED sau khi cuộc họp kết thúc với kỳ 
vọng không có nhiều thay đổi bất ngờ trong chính sách điều hành thị trường tiền tệ 
của cơ quan này. Trước đó, Chủ tịch FED đã khẳng định mọi tín hiệu điều chỉnh sẽ 

phải dựa trên sự cải thiện rõ rệt trên thị 
trường lao động và mặt bằng lạm phát 
của nền kinh tế Mỹ trong chuỗi nhiều 
tháng cụ thể. Trong khi lạm phát chỉ 
mới bật tăng trở lại trong 2 tháng gần 
đây, sự cải thiện tại thị trường lao động 
nhìn chung còn khá chậm chạp với hơn 

9 triệu việc làm vẫn chưa thể hồi phục kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 
2020. Chính vì vậy nhiều khả năng những tín hiệu này sớm nhất chỉ xuất hiện sau 
cuộc họp chính sách tháng 6. Tất nhiên, các nhà hoạch định chính sách cũng có thể 
tập trung vào cuộc họp tháng 7, tháng 9 của FED cũng như Hội nghị của các NHTƯ 
tại Jackson Hole vào tháng 8 sắp tới. Một cuộc khảo sát đối với các chuyên gia kinh 
tế trên trang CME FedWatch Tool cho thấy sự ủng hộ với dự báo FED sẽ chưa tăng 
lãi suất sau khi kết thúc phiên họp tối nay nhưng vẫn có xác suất (dù khá thấp) cho 
một quyết định tăng lãi suất đầy bất ngờ từ cơ quan này. 

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 Tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 27/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.886

Ngày 26/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.160
Sàn - Trần         : 22.465 - 23.855
CNY Fixing : 6.4853

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 71 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 27/04: 
*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


