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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 16/03:
Open: 22.800 - 22.980
Low: 22.800 - 22.980
High: 22.800 - 22.980
Close: 22.800 - 22.980
USD Index: 98.483
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 17/03:
Xu hướng
: GIẢM
Giá niêm yết : 22.790 - 22.970
TG Trung tâm : 23.167
Sàn - Trần
: 22.472 - 23.862
CNY Fixing : 6.3406
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

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

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 394 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.4% vào tối qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rạng sáng nay đã tăng lãi suất cơ bản thêm
0.25% đối với nền kinh tế Mỹ, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2018, đồng thời vạch
ra lộ trình tăng dần lãi suất trong năm nay và năm 2023 để bình thường hóa
chính sách tiền tệ khi chuyển mục tiêu từ ứng phó với đại dịch Covid-19 sang
chống lại những rủi ro kinh tế do lạm phát quá nóng và những rủi ro từ cuộc
chiến tại Ukraine. Biểu đồ "Dot Plot" phản ánh quan điểm của các thành viên
trong Ban điều hành FED đối với kế hoạch tăng lãi suất, cho thấy kỳ vọng sẽ
có 7 lần tăng lãi suất trong năm 2022 và ít nhất 3 lần nữa trong năm 2023 đưa
mặt bằng lãi suất cơ bản tiệm
cận mức 1.75% - 2% vào cuối
năm nay. Chủ tịch FED Jerome
Powell, phát biểu sau khi kết
thúc cuộc họp chính sách kéo
dài hai ngày, cho biết sức khỏe
của nền kinh tế Mỹ đủ mạnh
để vượt qua các đợt tăng lãi
suất, duy trì mức tăng trưởng tiền lương và tốc độ tuyển dụng lao động mạnh
mẽ hiện tại. FED chỉ cần tập trung vào việc hạn chế tác động của lạm phát đối
với chi tiêu của các gia đình Mỹ. Chủ tịch FED còn cho biết việc tăng lãi suất có
tác dụng làm chậm lạm phát bằng cách kiềm chế nhu cầu đối với các mặt hàng
có giá trị lớn như nhà ở, ô tô..., điều này cũng có thể làm chậm tăng trưởng kinh
tế và có khả năng làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Nền kinh tế có thể đang chậm lại
vì nhiều lý do khác nhau. Các nhà hoạch định chính sách của FED đã hạ ước
tính tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ cho năm 2022 xuống 2,8%, từ
mức 4% dự kiến vào tháng 12, khi họ bắt đầu phân tích những rủi ro mới mà
nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt. Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh
trong khi chỉ số USD Index giảm gần 0.5% sau khi FED kết thúc cuộc họp tháng
3 vào tối qua. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 và 10 năm
cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2019.
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.

