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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch quanh mức 23.070 - 23.078 vào đầu 

giờ sáng nay và đây cũng là mức ổn định đã kéo dài trong khoảng 3 tuần trở lại đây 
mặc dù sức mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới gia tăng liên tục trong giai 
đoạn này. Dự báo vùng giá quanh mức 23.060 - 23.100 có thể là vùng giao dịch chủ 
đạo của thị trường trong giai đoạn nửa đầu tháng 4 sắp tới.
   Trong khi đó, theo đánh giá của các chuyên gia, hoạt động xuất khẩu của Việt 

Nam có thể được hưởng lợi khá nhiều từ đà hồi 
phục mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ. Bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch Covid-19 khiến hoạt động du lịch của 
nước ta chịu nhiều thiệt hại lớn nhưng hoạt động 
xuất khẩu hàng hóa đang là điểm sáng quan trọng 
giúp giữ vững đà tăng trưởng GDP trong quý đầu 
năm 2021. Thị trường Mỹ ngày càng đóng vai trò 
quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam 
khi thị phần đã tăng từ mức 20% vào năm 2019 
lên khoảng 29% trong năm 2020. Với dự báo mức 
tăng trưởng trong năm nay khoảng 6.5% - 7% đối 
với nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giúp cho nhu 

cầu tiêu dùng hàng hóa của Mỹ tiếp tục tăng mạnh và thúc đẩy đối với hoạt động 
xuất khẩu của Việt Nam với độ mở của nền kinh tế lên đến 200% GDP, một trong 
những mức cao nhất trên thế giới.
  * Thế giới: Chỉ số USD Index có phiên tăng điểm gần 0.4% vào tối qua sau khi dữ 

liệu cho thấy niềm tin tiêu dùng của các hộ gia đình tại Mỹ tăng lên mức cao nhất kể 
từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại nước này vào đầu năm ngoái. Đà tăng này xuất 
phát từ các chương trình hỗ trợ kinh tế mạnh tay và sự cải thiện trong tình hình sức 
khỏe cộng đồng. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố phác thảo kế hoạch đầu tư 
cơ sở hạ tầng trị giá 3.000 tỷ USD cũng như chương trình cải tổ chính sách thuế dành 
cho nước Mỹ vào tối nay. Bên cạnh đó, ông cũng đặt kỳ vọng sẽ tiêm chủng vaccine 
Covid-19 cho 90% số người trưởng thành tại Mỹ trước ngày 19/4 sắp tới. Đây có thể 
là những yếu tố hỗ trợ mạnh cho đà tăng của chỉ số USD Index hướng tới ngưỡng 94 
điểm trong ngắn hạn và xa hơn là mức 98 điểm trong nửa đầu năm 2021.

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 31 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 30/03:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 93.267

Ngày 31/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.244
Sàn - Trần         : 22.547 - 23.941
CNY Fixing : 6.5713

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 7 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 72 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.4% vào tối cuối tuần

                        Ngày 30/03: 
*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


