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 Tâm lý thị trường:  

   * Trong nước: Mở cửa đầu ngày hôm qua ở mức 23.450 - 23.470, đà tăng của tỷ giá nhanh 

chóng mở rộng và ghi nhận mức cao nhất trong ngày là 23.670 - 23.690 chủ yếu xuất phát từ 

yếu tố tâm lý giao dịch chịu ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên 

phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, sau phát biểu của đại diện NHNN về việc sẵn sàng can thiệp 

khi cần thiết với tiềm lực ngoại tệ có sẵn, tỷ giá đã điều chỉnh giảm trở lại và sáng nay đã giảm 

về mức 23.610 - 23.630. Dự báo với việc chênh lệch giá vàng giảm chỉ còn 2 triệu VND/lượng 

và trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống đang dương khoảng 300 triệu USD, tỷ giá có thể giao 

dịch ổn định vào đầu ngày hôm nay quanh mức 23.600 - 23.640.

   * Thế giới: Đồng USD giảm nhẹ trở lại vào tối qua nhưng vẫn ở mức cao nhất trong 3 năm 

trở lại đây sau khi FED công bố kế hoạch mua trái phiếu và chứng khoán thế chấp không giới 

hạn số lượng và thời gian áp dụng. Đây là nỗ lực rất lớn của cơ quan này khi bế tắc chính trị 

tại Quốc hội đang cản trở việc thông qua gói cứu trợ tài khóa trị giá gần 2.000 tỷ USD cho các 

doanh nghiệp và hộ gia đình tại Mỹ sau lần bỏ phiếu thứ 2 vào tối qua. Chủ tịch Powell cho 

biết sau cuộc họp kết thúc trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa rằng sẽ thực hiện bất 

cứ biện pháp nào bao gồm mở rộng các khoản vay dành cho doanh nghiệp lớn và nhỏ, mua số 

lượng lớn Trái phiếu Chính phủ không giới hạn để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ. Như vậy, giờ đây, sau 

khi cảm thấy việc cắt giảm lãi suất về gần mức 0% để thông qua mạng lưới ngân hàng thành 

viên và các đầu mối ở phố Wall cung ứng các khoản vay giá rẻ không có nhiều hiệu quả, vai 

trò của FED giờ đây đã trở thành một Ngân hàng Thương mại thay vì một NHTƯ bằng việc 

tiếp cận trực tiếp đến các doanh nghiệp. Động thái mới nhất cho thấy FED đã thay đổi cách 

tiếp cận cuộc khủng hoảng lần này một cách mạnh mẽ giống như cựu Chủ tịch Ben Bernanke 

của FED đã thực hiện trong cuộc khủng hoảng 2008 và Mario Draghi của ECB triển khai đối 

với châu Âu năm 2012. FED đang tung ra hết mọi công cụ với tốc độ nhanh nhất có thể, nhanh 

hơn cả thời điểm năm 2008, để bài học về sự sụp đổ của Ngân hàng Lehman Brothers gây ra 

một cơn hoảng loạn tài chính làm cho nền kinh tế Mỹ trở nên chậm lại dưới sức nặng của bong 

bóng nhà đất đổ vỡ không lặp lại lúc này. Tình hình hiện tại được đánh giá là khủng khiếp hơn 

so với năm 2008 và FED đang tập trung ngăn chặn sự sụp đổ của các định chế tài chính trước 

khi gói cứu trợ của Chính phủ Mỹ được thông qua. Mặc dù vậy nỗ lực của FED dường như 

là chưa đủ để giúp thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục trở lại trong ngày hôm qua khi Dow 

Jones tiếp tục giảm hơn 3% và gần như xóa bỏ mọi thành quả tăng điểm kể từ khi Tổng thống 

Trump chính thức nắm quyền hơn 3 năm qua.
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thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 23/03:
Open:  23.390 - 23.530
Low:  23.390 - 23.530
High:  23.600 - 23.740

Ngày 24/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.580 - 23.720
TG Trung tâm : 23.260
Sàn - Trần         : 22.562 - 23.958
CNY Fixing : 7.0999

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 59 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 23/03: 
*OMO:     0/1.000 tỷ VND

*Bill:          0/0 tỷ VND

   Số dư: 147.000 tỷ VND

Kỳ hạn gọi thầu: 1 tuần (4.75%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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 Chỉ số USD Index điều chỉnh 
giảm trở lại vào tối qua từ mức 
cao nhất trong 3 năm sau khi 
FED công bố mở rộng không 
giới hạn chương trình mua 
trái phiếu và chứng khoán 
thế chấp. Điều này giúp tỷ giá 
EUR/USD bật tăng trở lại 0.8% 
trong phiên giao dịch tối qua từ 
mức thấp nhất trong 3 năm là 

1.0636 ngày hôm trước. Tuy nhiên, những biện pháp của FED có thể chỉ phát huy 
tác dụng ổn định tâm lý thị trường trong ngắn hạn như những lần trước trong bối 
cảnh dịch bệnh tiếp tục bùng phát với tốc độ nhanh hơn tại châu Âu. Thủ tướng 
Anh sáng nay đã tuyên bố đóng cửa mọi hoạt động của đất nước trong 3 tuần sắp 
tới để hạn chế sự lây lan của virus Corona. Thị trường cũng sẽ chú ý tới báo cáo PMI 
của khu vực châu Âu vào chiều nay để đánh giá những thiệt hại của dịch bệnh đối 
với hoạt động sản xuất và dịch vụ trong tháng 2 vừa qua. Dự kiến tỷ giá EUR/USD 
tăng nhẹ trong ngày hôm nay với vùng giá giao dịch là 1.0780 - 1.0900.

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Ba, ngày 24 tháng 03 năm 2020
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TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 23/03:
Open:  1.0694 - 1.0698
Low:  1.0635 - 1.0638
High:  1.0827 - 1.0830

Ngày 24/03:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.0780 - 1.0900

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.0600 - 1.0900

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 23/03:
Open:  111.02 - 111.05
Low:  109.65 - 109.68
High:  111.59 - 111.63

Ngày 24/03:
Xu hướng : GIẢM 
TODAY (T) : 109.00 - 110.60

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 118.90 -113.00

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

  Đồng USD cũng đã giảm 
khoảng 1% so với JPY trong 
phiên giao dịch hôm qua sau 
khi đạt mức cao nhất trong một 
tháng là 111.59 vào phiên giao 
dịch trước đó. Với việc đà suy 
yếu của đồng bạc xanh dự kiến 
sẽ tiếp tục duy trì trong ngày 
hôm nay, nhiều khả năng tỷ 
giá USD/JPY sẽ có phiên giảm 

điểm thứ 2 liên tiếp và giao dịch quanh mức 109.00 - 110.60. Trong khi đó, báo cáo 
mới nhất cho thấy thiệt hại do virus Corona gây ra đối với Nhật Bản khi Thế vận hội 
Mùa hè Tokyo bị hoãn sẽ vào khoảng 6 tỷ USD. Trước đó, các chuyên gia đã rất kỳ 
vọng kỳ Olympic lần này sẽ giúp nền kinh tế Nhật Bản phục hồi sau đợt tăng thuế 
tiêu dùng vào tháng 10 năm 2019.
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Market
Update

VND Rate LIBORTenor
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,499
 1,567

   1,567

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael

45,75 - 46,35

 45,70 - 46,30
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1W  2.00 %  0.73 %2.00 % 0.73 %

1Y  4.00 % 0.93 % 4.00 % 0.93 %

 2.0
1,4821,470

45,85 - 46,35

30Y

45,70 - 46,30
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Ba, ngày 24 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

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.


