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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Số liệu được Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính 
cho thấy trong 4 tháng đầu năm 2021 cả nước đã xuất siêu gần 1,9 tỷ USD. Trong 
đó, xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp phần nhập siêu 12,5 tỷ USD của 
khu vực doanh nghiệp trong nước. Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp 
vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,25 tỷ USD, bằng 99,3% so với 
cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước 
đạt 5,5 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ 
các nguồn trên được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt cho sự ổn định của tỷ giá trong năm nay. 
  Trên liên ngân hàng, áp lực từ nhu cầu dự trữ tiền đồng hiện đã không còn cao 

như thời điểm đầu tuần. Điều này giúp cho đà tăng của tỷ giá hồi phục trở lại và dự 
báo có thể đóng cửa trên mức 23.060 trong ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ 
lễ 30/4 này.    
* Thế giới: Tâm lý giao dịch trên thị trường đã được cải thiện khá nhiều sau thông 
điệp của Chủ tịch FED vào tối qua với những cam kết tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho 
quá trình hồi phục của nền kinh tế Mỹ. Mặc dù đã ghi nhận những tiến bộ gần đây 
trong tăng trưởng và thị trường lao động, tuy nhiên với việc 8,3 triệu việc làm vẫn còn 
mất đi trong giai đoạn đại dịch, sẽ còn một chặn đường dài cho quá trình hồi phục 
sắp tới. FED đã giữ lãi suất qua đêm gần bằng 0% kể từ tháng 3/2020, khi đại dịch 
Covid-19 và các yêu cầu giãn cách xã hội đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế. 
Kể từ tháng 6, FED đã bắt đầu mua ít nhất 80 tỷ USD trái phiếu kho bạc và ít nhất 
40 tỷ USD chứng khoán thế chấp mỗi tháng để giảm chi phí vay dài hạn cho người 
tiêu dùng và doanh nghiệp. Các quan chức FED tiếp tục khẳng định rằng họ sẽ giữ 
lãi suất ổn định cho đến khi thị trường lao động trở lại bình thường và lạm phát đã 
đạt được mục tiêu của ngân hàng trung ương ở mức bình quân 2%. Dự kiến   lãi suất 
có thể được giữ gần bằng 0 cho đến sau năm 2023 theo quan điểm của hầu hết các 
thành viên cơ quan này. Chiến lược của Chủ tịch Powell trong thời gian tới sẽ là 
thuyết phục những người tham gia thị trường rằng FED vẫn kiên nhẫn với các chính 
sách hiện tại miễn là lạm phát không tăng quá nhiều trong thời gian quá dài, nhưng 
sẽ thắt chặt chính sách nếu cần để kiểm soát áp lực giá cả.

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 Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 28/04:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.597

Ngày 29/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.158
Sàn - Trần         : 22.463 - 23.853
CNY Fixing : 6.4715

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY giảm 138 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối qua

                        Ngày 28/04: 
*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


