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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng vẫn đang duy trì ổn định quanh mức 23.070 

- 23080 dù trên thị trường tự do đà tăng tiếp tục mở rộng lên mức 23.970 - 24.000. 
Chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong và ngoài nước hiện đang ở mức +6,8 triệu 
đồng/lượng.
 * Thế giới: Tiếp tục giữ thông điệp đầy cẩn trọng trong bài phát biểu tối qua, Chủ 

tịch FED tiếp tục khẳng định quá trình hồi phục của nền kinh tế Mỹ sẽ cần rất nhiều 
thời gian, chính vì vậy cơ quan này sẽ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ hiện tại 
cho đến khi nào còn cần thiết. Chỉ số USD Index giảm nhẹ về vùng 91.8 điểm vào tối 
qua nhờ lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hạ nhiệt trở lại. Thị trường 
sẽ chờ đợi buổi điều trần của Chủ tịch FED và Bộ trường Tài chính Mỹ trước Quốc 
hội vào tối nay để đánh giá mức độ mà các cơ quan này sẽ chấp nhận đối với đà 
tăng hiện tại của lợi suất Trái phiếu. Thị trường đang lo ngại mức lợi suất cho kỳ hạn 
10 năm tại Mỹ có thể sớm chạm ngưỡng 2% trong những ngày tới, qua đó thử thách 
sự kiên nhẫn của cơ quan điều hành thị trường. Kịch bản này dự kiến sẽ tạo nên tác 
động tiêu cực rất lớn cho thị trường tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó, sự chú ý tiếp 
theo sẽ hướng đến thông tin về kế hoạch dài hạn đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển 
năng lượng xanh trị giá 3.000 tỷ USD sẽ được Đảng Dân Chủ chuyển lên Tổng thống 
Mỹ Joe Biden đề xuất tóm tắt các điểm chính trong tuần này. Nhiều khả năng Quốc 
hội Mỹ sẽ nhận được thông tin chi tiết vào kỳ họp tháng 4 sắp tới. Đây là một trong 
những kế hoạch đầy tham vọng trong chương trình tranh cử trước đây của đương kim 
Tổng thống tuy nhiên đi kèm với đó là thâm hụt ngân sách sẽ gia tăng mạnh. Điều 
này thúc đẩy việc ra đời một kế hoạch đại tu thuế đối với toàn nước Mỹ nhằm đảm 
bảo cân đối ngân sách dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2022 trong đó nhấn mạnh 
vào việc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế suất đối với những cá nhân có thu 
nhập cao. Kế hoạch này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối lớn tại Quốc hội Mỹ đặc 
biệt là về phía Đảng Cộng hòa. Trước đó, gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD đã 
không dành được bất kỳ sự ủng hộ nào từ các thành viên của Đảng này tại Thượng 
viện Mỹ và chỉ được thông qua nhờ cơ chế bỏ phiếu đặc biệt với là phiếu ủng hộ từ 
Phó Tổng thống Mỹ kiêm Chủ tịch Thượng viện. 

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 Ba, ngày 23 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 22/03:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 91.796

Ngày 23/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.197
Sàn - Trần         : 22.501 - 23.893
CNY Fixing : 6.5036

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 151 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 22/03: 
*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


