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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tăng nhẹ trở lại mức 23.070 - 23.080 trong 

ngày hôm qua và tiếp tục giao dịch ổn định quanh mức này vào đầu giờ sáng nay 
một phần đến từ đà tăng của đồng USD trên thị trường thế giới. Trong khi đó, tỷ giá 
trên thị trường tự do vẫn đang duy trì ở mức khá cao là 23.900 - 23.930.
 * Thế giới: Một ngày sau thông điệp từ Chủ tịch FED, tâm lý giao dịch trên thị 

trường tài chính toàn cầu đã nhanh chóng quay trở lại trạng thái tiêu cực khi lợi suất 
Trái phiếu Chính phủ Mỹ gia tăng mạnh trở lại. Lợi suất kỳ hạn 10 năm đã vượt mức 
1.7% trong khi kỳ hạn 30 năm cũng đã chạm mức 2.5% kéo theo đó là phiên điều 
chỉnh giảm mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu vào tối qua. Thị trường việc 
làm tại Mỹ tiếp tục mang đến sự lo ngại cho các chuyên gia kinh tế với đà hồi phục 
chưa thật sự vững chắc như nhận định trước đó của chính Chủ tịch FED. Số đơn 
xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vào tuần trước lên mức 770.000 trường hợp mặc dù 
giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn cao hơn mức cao nhất trước khi 
đại dịch bùng phát là 695.000 đơn. Nhìn chung, tình trạng thất nghiệp ngày càng 
giảm là một dấu hiệu của sự cải thiện kinh tế. Các nhà tuyển dụng Mỹ đã tạo thêm 

379.000 việc làm trong tháng 2 vừa qua và tỷ 
lệ thất nghiệp cũng đã giảm xuống mức 6,2% 
nhờ ngành công nghiệp sản xuất tại Mỹ đã có 
những dấu hiệu mở rộng ổn định hơn giai đoạn 
cuối năm ngoái trong khi hoạt động tại các nhà 
hàng và khách sạn vẫn đang hồi phục khá tốt. 
Các nhà kinh tế kỳ vọng việc phân phối rộng rãi 
vaccine Covid-19 và một đợt kích thích mới của 
chính phủ sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong nửa đầu 
năm nay.

  Giá dầu thế giới cũng ghi nhận một ngày giao dịch ảm đạm khi giảm hơn 5% sau 
khi báo cáo cho thấy nhu cầu dầu thô của thế giới sẽ chưa thể sớm hồi phục trong 
ít nhất 3 năm tới. Đặc biệt, diễn biến dịch Covid-19 tại châu Âu đang có dấu hiệu 
bùng phát nghiêm trọng trở lại khiến các Chính phủ tại khu vực này như Đức, Pháp, 
Ý... đang phải lên kế hoạch tiến hành phong tỏa đất nước trở lại làm giảm nhu cầu 
đối với các loại nhiên liệu và năng lượng.

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 19 tháng 03 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 18/03:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 91.827

Ngày 19/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.194
Sàn - Trần         : 22.498 - 23.890
CNY Fixing : 6.5098

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 239 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 18/03: 
*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


