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 Tâm lý thị trường:  
* Trong nước: Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan công bố chiều qua cho thấy, 
xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 2 đạt 23,42 tỷ USD, nhập khẩu đạt 25,38 tỷ 
USD, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu 1,96 tỷ USD. Như vậy, trong 2 
tháng đầu năm, tổng kim ngạch thương mại cả nước đạt 109,6 tỷ USD, trong đó 
xuất khẩu tăng 11,7% và nhập khẩu tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021. Cán cân 
thương mại 2 tháng đầu năm thâm hụt 580 triệu USD.
  Trong 2 tháng đầu năm, các mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh nhất là phân bón 

các loại (+286%), hóa chất (+78%), xăng dầu các loại (+72%), cà phê (65%), hạt tiêu 
(60%), chất dẻo nguyên liệu (54%), thủy sản (51%),… các mặt hàng chiếm tỷ trọng 
kim ngạch xuất nhập khẩu lớn cũng tăng trưởng tốt như hàng dệt may (26%), giày 
dép (7%), sắt thép (24%), máy vi tính linh kiện (9%), máy móc thiết bị (12%), gỗ và 
sản phẩm gỗ (6%)…. Một số ngành hàng giảm giá trị xuất khẩu như điện thoại và 
linh kiện (-15%), hàng rau quả (-10%), hạt điều (-2%)…
Nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm tăng trưởng tốt hơn ở mức 17% so với cùng kỳ 

năm 2021. Xu hướng chủ đạo duy trì là nhập khẩu máy móc và nguyên phụ liệu 
sản xuất trong nước. Tính đến hết tháng 2, máy vi tính và linh kiện là ngành hàng 
nhập khẩu lớn nhất (13,7 tỷ USD), theo sau là máy móc thiết bị (6,96 tỷ USD), điện 
thoại (3,6 tỷ USD), vải (2,3 tỷ USD), chất dẻo nguyên liệu (2,1 tỷ USD), sắt thép các 
loại (2 tỷ USD). 
* Thế giới: Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay đang giao dịch ở quanh mức 22.850 
trong khi trên thị trường tự do đang giao dịch ở mức khá cao là 23.450 - 23.480. 
Nhìn chung đà tăng của tỷ giá trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ xu hướng 
mạnh lên của đồng USD trên phạm vi toàn cầu sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc 
biệt ở Ukraine. Nếu tính từ thời điểm ngày 24/2 đến nay, chỉ số USD Index đã tăng 
hơn 3% trong khi tỷ giá USD/VND trong nước chỉ tăng khoảng 30 đồng (~0.13%). 
Điều này cho thấy bối cảnh vĩ mô của nền kinh tế và hoạt động thương mại của 
Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết trước những bất ổn ngày một gia 
tăng trên thị trường thế giới. Đà tăng của tỷ giá trong nước dự kiến vẫn được hỗ trợ 
trong thời gian tới từ các động thái tăng lãi suất trong năm nay của FED nhưng với 
kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục cho thấy mức tăng trưởng tốt, khả năng biên độ biến 
động của tỷ giá có thể không quá 1% trong năm 2022.
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
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 07/03:
Open:  22.760 - 22.940
Low:  22.760 - 22.940
High:  22.760 - 22.940
Close:  22.760 - 22.940
USD Index: 99.242

Ngày 08/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.760 - 22.940
TG Trung tâm : 23.171
Sàn - Trần         : 22.476 - 23.866
CNY Fixing : 6.3185 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

12 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 293 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.4% vào ngày hôm qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


