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 Tâm lý thị trường:  
  * Trong nước: Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt mạnh trong 

nửa đầu tháng 2, ở mức -3.9 tỷ USD sau khi ghi nhận mức lũy kế thặng dư khoảng 
1.4 tỷ USD trong tháng 1/2022. Cụ thể, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan mới công 
bố, trong nửa đầu tháng 2, thương mại hàng hóa của Việt Nam ghi nhận kim ngạch 
xuất khẩu đạt 8.8 tỷ USD, nhập khẩu đạt 12.7 tỷ USD. Đây là con số thâm hụt thương 
mại trong kỳ nửa tháng lớn nhất từ trước đến nay. So sánh với cùng kỳ năm ngoái 
(cần chú ý là nửa đầu tháng 2 năm nay trùng với kỳ nghỉ lễ tết Âm lịch, trong khi 
kỳ nghỉ tết Nguyên Đán năm 2021 rơi vào nửa cuối tháng 2), xuất khẩu giảm 13% 
nhưng nhập khẩu tăng đến 34%. Tính theo tăng trưởng nhập khẩu, nhiều ngành 
hàng tăng mạnh như xăng dầu (+67%), hóa chất (+73%), chất dẻo nguyên liệu (+72%), 
dệt may và da giày (+75%), …. Có thể thấy, nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu hàng 
hóa phục vụ sản xuất trong nước đang có xu hướng tăng cao trong bối cảnh phục 
hồi kinh tế sau đại dịch và sẽ kéo dài cho đến hết quý I. Song song với đó, xuất khẩu 
hàng hóa cũng giữ được nhịp tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm ngoái, thời điểm 
chưa xuất hiện biến chủng Delta tại Việt Nam.
    Tỷ giá liên ngân hàng tăng đúng như kỳ vọng trước đó, đạt mức 22.825 - 22.840 

vào đầu giờ sáng nay sau khi dữ liệu thâm hụt thương mại của Việt Nam được công 
bố bên cạnh áp lực từ đồng USD mạnh lên do các quyết định sắp tới của FED. Chỉ 
còn hơn 3 tuần nữa là đến thời điểm cuộc họp tháng 3 quan trọng của FED cũng 
như theo quan sát nhu cầu USD trong nước sẽ còn tiếp tục tăng cao trong 1-2 tháng 
tới khiến áp lực tăng điểm của tỷ giá USD/VND sẽ còn được duy trì. Vùng giá mục 
tiêu tiếp theo cần quan sát trong 3 tuần sắp tới có thể là 22.900 - 22.950.
 * Thế giới:  Căng thẳng xung quanh biên giới của Ukraine gia tăng trở lại trong ngày 

hôm qua thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn như vàng và JPY trong khi thị 
trường chứng khoán toàn cầu chịu áp lực lớn trong ngày hôm qua. Chỉ số Dow Jones 
đã giảm hơn 600 điểm, ghi nhận mức giảm theo ngày mạnh nhất từ đầu năm đến 
nay trong khi mức giảm mạnh hơn cũng được ghi nhận đối với hai chỉ số S&P 500 và 
Nasdaq. Căng thẳng địa chính trị và triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của các 
NHTƯ dự kiến sẽ là các chủ đề chính của thị trường trong thời gian sắp tới đặc biệt 
là thị trường cổ phiếu và trái phiếu sẽ đứng trước những biến động rất lớn. 

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 17/02:
Open:  22.680 - 22.860
Low:  22.680 - 22.860
High:  22.680 - 22.860
Close:  22.680 - 22.860
USD Index: 95.805

Ngày 18/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.750 - 22.930
TG Trung tâm : 23.119
Sàn - Trần         : 22.425 - 23.813
CNY Fixing : 6.3343 

(Tỷ giá niêm yết) 
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USD Index
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CNY tăng 22 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua
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