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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 29/03:
Open: 22.780 - 22.960
Low: 22.780 - 22.960
High: 22.780 - 22.960
Close: 22.780 - 22.960
USD Index: 98.410
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 30/03:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.770 - 22.950
TG Trung tâm : 23.135
Sàn - Trần
: 22.441 - 23.829
CNY Fixing : 6.3566
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm
16 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 74 điểm

U%SD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.3% trong ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Đồng bạc xanh ghi nhận mức giảm gần 0.7% trong ngày hôm qua
với triển vọng về sự đột phá trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine
trong khi đồng JPY vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh với việc NHTƯ
Nhật Bản BOJ quyết định can thiệp để kiểm soát lợi suất trên thị trường trái
phiếu của nước này. Trước đó BOJ đã cam kết mua trái phiếu không giới hạn
trong 4 ngày để giữ lợi suất 10 năm dưới mức trần 0,25%. Tỷ giá USD/JPY đang
gặp kháng cự mạnh tại vùng giá 125, tuy nhiên mức cao hiện tại cũng khiến
thị trường nghi ngờ liệu Chính phủ và NHTƯ Nhật có chấp nhận một đồng JPY
yếu vào lúc này hay không. Cuộc họp giữa Thủ tướng và Thống đốc NHTƯ Nhật
Bản vào sáng nay phần nào phản ánh sự lo ngại của các nhà hoạch định chính
sách trước sự ổn định của đồng JPY vào lúc này. Tính riêng trong tháng 3/2022,
đồng JPY đã mất giá khoảng 5% so với USD.
Tại Trung Quốc, báo cáo mới nhất cho thấy các biện pháp phong tỏa mạnh
tay hiện tại để phòng chống Covid-19 có thể khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế
giới này thiệt hại ít nhất 46 tỷ USD mỗi tháng, tương đương với 3,1% GDP do
các hoạt động kinh tế bị đình trệ
và thiệt hại có thể tăng gấp đôi nếu
nhiều thành phố thắt chặt các hạn
chế. Đây là ước tính tối thiểu dựa
trên giả định rằng các thành phố
đóng góp khoảng 20% GDP của
Trung Quốc hiện đang áp dụng các
biện pháp đóng cửa có mục tiêu. Chi phí đó sẽ tăng gấp đôi nếu những khu vực
đó phải tuân theo mô hình kiểm soát dịch của Thượng Hải và áp đặt các yêu
cầu nghiêm ngặt hơn như bắt buộc cư dân phải ở nhà. Trung Quốc đã chiến
đấu với làn sóng biến thể omicron lây nhiễm mạnh hơn kể từ đầu tháng đến nay,
với số ca nhiễm mới đã tăng trên 6.000 ca/ngày trong tuần này. Goldman Sachs
ước tính các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 từ trung bình đến cao
đang chiếm khoảng 33% GDP của Trung Quốc.
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.

