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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Vào tối qua, Tổng thống Mỹ J.Biden đã thông báo lệnh cấm nhập khẩu 
dầu và các nguồn năng lượng khác từ Nga, động thái nhằm gia tăng các biện pháp 
trừng phạt khi nước này tăng cường chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng hệ quả 
sẽ gây thêm áp lực lên giá xăng dầu vốn đã ở mức kỷ lục tại Mỹ và sự phục hồi 
của nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Mỹ sẽ ngay lập tức cấm các chuyến hàng 
mới từ Nga gồm dầu, một số sản phẩm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than 
đá theo một lệnh hành pháp mà ông Biden đã ký vào tối qua. Một quan chức cấp 
cao của Chính phủ Mỹ cho biết Washington sẽ yêu cầu các công ty trong vòng 45 
ngày phải cắt giảm các hợp đồng hiện có đối với nguồn cung cấp năng lượng từ 
Nga. Lệnh này cũng cấm đầu tư mới của Mỹ vào lĩnh vực năng lượng của Nga và 
ngăn chặn các doanh nghiệp Mỹ tài trợ cho các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh 
vực này. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, khoảng 8% nhập khẩu dầu và 
các sản phẩm tinh chế của nước này trong năm 2021, tương đương khoảng 672.000 
thùng/ngày là đến từ Nga.

   Theo các chuyên gia kinh 
tế, lệnh cấm này sẽ khiến giá 
xăng dầu ở Mỹ sẽ còn tăng 
cao hơn nữa và gây áp lực 
lên chi tiêu của các hộ gia 
đình vốn đang phải chống 
chịu với mức lạm phát cao 
nhất trong 4 thập kỷ. Ước 
tính lạm phát trong tháng 2 
của Mỹ có thể đạt mức tăng 
gần 8% dù chưa hoàn toàn 

phản ánh hết đà tăng của giá năng lượng trong thời gian gần đây. Giá dầu thô Brent 
đã tăng lên gần 133 USD/thùng vào tối qua sau động thái từ Chính phủ Mỹ trước khi 
giảm xuống khoảng 128 USD/thùng vào cuối ngày. Tuy nhiên, nếu các biện pháp 
trừng phạt tiếp tục gia tăng đối với lĩnh vực năng lượng của Nga trong thời gian tới, 
các chuyên gia không loại trừ kịch bản giá dầu thế giới có thể tăng sốc lên mức 
300 USD/thùng.
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 08/03:
Open:  22.760 - 22.940
Low:  22.760 - 22.940
High:  22.760 - 22.940
Close:  22.760 - 22.940
USD Index: 99.083

Ngày 09/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.750 - 22.930
TG Trung tâm : 23.172
Sàn - Trần         : 22.477 - 23.867
CNY Fixing : 6.3178 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 7 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào ngày hôm qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


