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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống theo quan sát tiếp tục tăng mạnh 

lên mức -3,2 tỷ USD được xem như yếu tố hỗ trợ quan trọng cho đà tăng của tỷ giá 
trên liên ngân hàng lúc này. Trong khi đó, theo Tổng cục Hải quan vừa công bố, cả 
nước tiếp tục xuất siêu thêm gần 240 triệu USD trong nửa đầu tháng 3 vừa qua, đưa 
mức lũy kế thặng dư thương mại từ đầu năm đến nay tăng lên mức +1,8 tỷ USD, tiếp 
tục là một trong những điểm sáng quan trọng của kinh tế Việt Nam lúc này. 
 * Thế giới: Trong tuần này, thị trường tài chính thế giới sẽ không có nhiều dữ liệu 

kinh tế quan trọng được công bố tuy nhiên mọi sự chú ý sẽ dành cho các bài phát 
biểu của người đứng đầu các NHTƯ lớn trên thế giới. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang 
Mỹ Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen sẽ có buổi điều trần trước Ủy 
ban chuyên trách của Quốc hội vào giữa tuần này, nơi họ sẽ thảo luận về sức khỏe 
của nền kinh tế Mỹ và tầm quan trọng của các chính sách kích thích tài khóa và tiền 
tệ giai đoạn phục hồi sau đại dịch, trong bối cảnh lo ngại về việc lợi suất trái phiếu 
Chính phủ Mỹ tăng mạnh gần đây. Các chuyên gia kinh tế đang nhìn nhận rằng đợt 
tăng lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến   hiện tại của FED do lo ngại nền 
kinh tế lớn nhất thế giới này có thể tăng trưởng quá nóng với gói kích thích khổng lồ 
của Tổng thống Joe Biden kết hợp với chính sách tiền tệ nới lỏng từ FED.
  Ngược lại với triển vọng tươi sáng từ quá trình hồi phục của kinh tế Mỹ là tương lai 

không mấy sáng sủa của kinh tế châu Âu. Tốc độ tiêm phòng vaccine Covid-19 chậm 
chạp của EU báo hiệu rằng hàng triệu việc làm và các doanh nghiệp phụ thuộc vào 
mùa du lịch hè sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Các nước lớn tại EU như Pháp, Đức và Ý 
đã tiêm ít nhất một mũi vaccine cho dưới 10% dân số của họ, so với 23% ở Mỹ. Trước 
đó, EU đặt mục tiêu cho các nước thành viên là 70% dân số của họ được tiêm chủng 
đến tháng 9 trong khi với Mỹ là đầu tháng 5 sắp tới. Những hạn chế đó có nghĩa là 
nền kinh tế khu vực đồng tiền chung được dự báo   sẽ suy giảm trong ba tháng đầu 
năm 2021, bước vào cuộc suy thoái kép, trong khi nền kinh tế Mỹ dự kiến   sẽ tăng 
trưởng 1,5% so với cùng kỳ. Nếu việc mở cửa trở lại bị trì hoãn 3 tháng hoặc lâu hơn, 
dự kiến kinh tế châu Âu sẽ chỉ tăng trưởng khoảng 2,5% trong năm nay. Thay vì đạt 
mức tăng trưởng trước đại dịch vào đầu năm sau, nền kinh tế khu vực đồng EUR sẽ 
không thể phục hồi cho đến cuối năm 2022. Hơn nữa, sự phục hồi chậm hơn có thể 
để lại thiệt hại lâu dài hơn cho nền kinh tế của lục địa này.

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 19/03:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 91.744

Ngày 22/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.204
Sàn - Trần         : 22.508 - 23.900
CNY Fixing : 6.5191

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 93 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối cuối tuần

                        Ngày 19/03: 
*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


