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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa cuối ngày hôm qua ở mức 23.240 

- 23.247 và trong ngày, theo quan sát của chúng tôi, đã ghi nhận các giao dịch mua 
ngoại tệ đến từ Kho bạc Nhà nước. Tỷ giá trên thị trường tự do hiện vẫn đang giao dịch 
ở mức khá cao là 23.500 do chịu ảnh hưởng từ chênh lệch giá vàng đang ở mức +3 
triệu VND/lượng. Đồng thời đà tăng mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới vẫn 
chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây có thể là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của tỷ giá liên ngân 
hàng trong ngắn hạn trong bối cảnh thị trường có thể phát sinh thêm một số nguồn 
mua ngoại tệ lớn trong ngày hôm nay. Dự báo tỷ giá liên ngân hàng đi theo xu hướng 
tăng và duy trì trên mức 23.250 trước khi Tổng cục Hải quan công bố báo cáo cán cân 
thương mại nửa đầu tháng 3 với khả năng sẽ tiếp tục thặng dư theo ước tính của chúng 
tôi. Vùng giá giao dịch kỳ vọng trong ngày hôm nay sẽ là 23.250 - 23.300.
   * Thế giới: Chính phủ Mỹ đang có nhiều động thái mạnh tay để hỗ trợ cho thị trường 

cũng như ổn định tâm lý của người dân và doanh nghiệp. Trong khi gói kích cầu kinh 
tế hỗ trợ các doanh nghiệp đang được xúc tiến, vào tối qua, Tổng thống Trump cho 
biết đang thảo luận và có thể thực hiện trong 2 tuần tới một gói kích thích khác quy 
mô 1000 tỷ USD với mục tiêu hỗ trợ cho mỗi công dân Mỹ 1000$ để chi tiêu trong bối 
cảnh số ca tử vong đã vượt mức 100 vào hôm qua. Sự quyết liệt của chính quyền liên 
bang cùng với nỗ lực phong tỏa, kiểm soát sự lây lan dịch bệnh của các Chính quyền 
địa phương đã giúp ổn định phần nào tâm lý của toàn thị trường. Các chỉ số chứng 
khoán quan trọng của Mỹ tối qua đã ghi nhận phiên hồi phục hơn 5% sau khi chứng 
kiến sự kiện ‘‘ngày thứ Hai đen tối’’ vào hôm trước. Nhu cầu thanh khoản đối với đồng 
bạc xanh vẫn là ưu tiên hàng đầu của thị trường vào lúc này giúp chỉ số USD tịnh tiến 
gần hơn đến ngưỡng kháng cự quan trọng 100 điểm. 
   Sau Trung Quốc, đến lượt báo cáo về doanh số bán lẻ tại Mỹ đã cho thấy những 

tác động tiêu cực mà virus Corona gây ra đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới dù chưa 
bước vào giai đoạn cao điểm bùng phát. Doanh số bán lẻ đã giảm 0.5% trong tháng 2 
vừa qua với sự sụt giảm mạnh doanh số tại các quán bar, nhà hàng, ăn uống và khách 
sạn...trong khi ghi nhận mức tăng 0.7% đối với các dịch vụ bán hàng trực tuyến khi 
người tiêu dùng hạn chế đi đến các trung tâm thương mại và cửa hàng truyền thống. 
Dự kiến số liệu bán lẻ của tháng 3 có thể còn tồi tệ hơn khi nhiều khu vực trên nước 
Mỹ đã ban hành lệnh phong tỏa hay cấm tụ tập tại các địa điểm công cộng. 
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 Tư, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 17/03:
Open:  23.180 - 23.290
Low:  23.180 - 23.290
High:  23.190 - 23.300

Ngày 18/03:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.180 - 23.290
TG Trung tâm : 23.232
Sàn - Trần         : 22.535 - 23.929
CNY Fixing : 7.0328

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 234 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 17/03: 
*OMO:     0/0 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



NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
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 Đà tăng của đồng USD dường 
như vẫn chưa có dấu hiệu dừng 
lại khi nhu cầu nắm giữ đồng 
tiền có tính thanh khoản cao 
tăng mạnh trong giai đoạn 
nhiều hoạt động kinh tế bị gián 
đoạn đột ngột và sự biến động 
mạnh của các thị trường tài 
chính toàn cầu. Các nền kinh 
tế đầu tàu của khu vực như Đức, 

Pháp, Ý đang phải gồng mình chống chọi lại sự lây lan của dịch bệnh diễn biến 
ngày một nghiêm trọng. EU đã chính thức tạm dừng các hoạt động nhập cảnh vào 
liên minh này trong 30 ngày tới có hiệu lực vào hôm qua. Báo cáo khảo sát của viện 
ZEW về triển vọng kinh tế Đức đã giảm mạnh sự lạc quan của các doanh nghiệp so 
với mức dự kiến trước đó trong tháng 3, làm gia tăng nỗi lo sợ về nguy cơ nền kinh 
tế đầu tàu của khu vực đồng tiền chung này đang đứng trước ngưỡng cửa suy thoái. 
Sau phiên điều chỉnh giảm mạnh trong ngày hôm qua, nhiều khả năng tỷ giá EUR/
USD sẽ hồi phục nhẹ trong ngày hôm nay với vùng giá kỳ vọng 1.0950 - 1.1060 dù 
xu hướng giảm trong 1 - 2 tuần tới vẫn đóng vai trò chủ đạo.

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Tư, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 17/03:
Open:  1.1181 - 1.1184
Low:  1.0953 - 1.0956
High:  1.1188 - 1.1192

Ngày 18/03:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.0950 - 1.1060

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.0980 - 1.1250

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 17/03:
Open:  105.85 - 105.88
Low:  105.85 - 105.88
High:  107.86 - 107.88

Ngày 18/03:
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 106.50 - 107.60

Xu hướng tuần này
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Vùng giá : 105.00 -108.00

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Đồng USD tăng trở lại khoảng 
1% so với JPY trong ngày hôm 
qua nhờ những tín hiệu lạc 
quan của thị trường vào các gói 
kích thích của Chính phủ Mỹ 
sẽ giúp nền kinh tế đứng vững 
hơn trước cơn bão khủng hoảng 
kinh tế mà virus Corona gây 
ra. Chính phủ Nhật hiện cũng 
đang có kế hoạch hỗ trợ mỗi 

người dân 12 ngàn JPY trong giai đoạn khó khăn hiện tại dù các thông tin chi tiết 
về kế hoạch này vẫn chưa được công bố. Dự kiến tỷ giá USD/JPY giảm nhẹ trong 
ngày hôm nay và giao dịch quanh mức 106.5 - 107.6 trước khi có kết quả phiên họp 
tháng 3 của FED.
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VND Rate LIBORTenor
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Vietnam Government Bond US Government BondTenor
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1.610 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,507
 1,537

   1,553

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Tư, ngày 18 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.


