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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chính phủ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tăng cường các biện pháp 
kích thích kinh tế để giữ nhịp tăng trưởng trong các quý còn lại của năm 2022 
trước áp lực suy giảm gây ra bởi các đợt phong tỏa phòng chống Covid-19. Các 
nhà điều hành chính sách đang thảo luận về kế hoạch đẩy nhanh tiến độ các dự 
án xây dựng lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, năng lượng và 
thực phẩm, cũng như cung cấp phiếu mua hàng giảm giá cho người dân để thúc 
đẩy chi tiêu. Trung Quốc đang đối mặt với thử thách lớn trong năm nay để giữ cho 
nền kinh tế hoạt động và đạt mục tiêu tăng trưởng 5,5% cho năm 2022 mà Quốc 
hội nước này đã đề ra. GDP của Trung Quốc đã tăng 4,8% trong quý đầu tiên 
nhưng theo các chuyên gia kinh tế con số này chưa phản ánh hết những thiệt hại 
từ các đợt phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch tại nhiều trung tâm kinh tế lớn kể 
từ tháng 3 vừa qua. Nhiều khả năng những tác động tiêu cực sẽ xuất hiện rõ ràng 

hơn kể từ quý II này. Nhiều chuyên gia 
nghi ngờ mục tiêu tăng trưởng năm 
nay có thể đạt khi Trung Quốc tiếp tục 
áp dụng cách tiếp cận không khoan 
nhượng với Covid-19, vốn đang làm tổn 
hại đến chi tiêu của người tiêu dùng 
và sản xuất công nghiệp trong khi nền 
kinh tế vốn đang phải vật lộn với sự 
sụt giảm của thị trường bất động sản và 

nhu cầu tiêu dùng yếu đi. Các khu vực đóng góp cho khoảng 1/3 quy mô kinh tế 
Trung Quốc như Hà Nam, Liêu Ninh, Thượng Hải và Thiên Tân cho thấy tốc độ 
tăng trưởng chậm lại trong quý I vừa qua, có khu vực chỉ ghi nhận mức tăng trưởng 
0.1% khi doanh số bán lẻ sụt giảm mạnh.
   Chính phủ Trung Quốc gần đây đang đảo ngược chính sách của mình trong các 

lĩnh vực khác, chẳng hạn như bất động sản, để thúc đẩy nền kinh tế. Trong những 
tuần gần đây, một số chính quyền địa phương đã nới lỏng các hạn chế đối với việc 
mua nhà, trong khi Trung Quốc cũng đã từ bỏ kế hoạch mở rộng thử nghiệm thuế 
bất động sản, một phần trong nỗ lực khôi phục niềm tin trong lĩnh vực 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.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Tư, ngày 27 tháng 04 năm 2022
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thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 26/04:
Open:  22.890 - 23.070
Low:  22.890 - 23.070
High:  22.890 - 23.070
Close:  22.890 - 23.070
USD Index: 102.30

Ngày 27/04:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.890 - 23.070
TG Trung tâm : 23.135
Sàn - Trần         : 22.441 - 23.829
CNY Fixing : 6.5598 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 8 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.6% trong ngày hôm qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ
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USD Index:

   Đồng USD tăng gần 0.6% trong ngày hôm qua và tiệm cận mức cao 
nhất từ những ngày đầu của đại dịch vào sáng nay, được hỗ trợ bởi triển 
vọng tăng lãi suất của Mỹ và dòng tiền trú ẩn an toàn do tăng trưởng 
chậm lại ở Trung Quốc và châu Âu. Lo ngại về an ninh năng lượng của 
châu Âu đã khiến đồng EUR giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm là 
1,0635 so với USD sau khi Tập đoàn Gazprom của Nga cho biết họ sẽ 
cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria. Chỉ số USD Index 
đã tăng 4% trong tháng này trong khi tiền tệ của nhiều nền kinh tế lớn 
khác như EUR, CNY,JPY đều suy yếu mạnh khi thị trường kỳ vọng vào 
tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay trong thời gian tới của FED. 
Trước mắt chỉ số USD Index sẽ thử thách một lần nữa mức 103 điểm 
trước khi FED bắt đầu cuộc họp vào ngày 4-5/5 sắp tới.

AUD/USD: 

   Đồng AUD tăng trở lại vào sáng nay khi dữ liệu cho thấy lạm phát tại 
Úc trong quý trước đã vượt qua mọi kỳ vọng, làm gia tăng khả năng 
NHTƯ Úc (RBA) quyết định tăng lãi suất vào tuần tới. Tuy nhiên, tác 
động tiềm năng là rất hạn chế vì thị trường dường như đã định giá khả 
năng này và giờ đây sự lo ngại tập trung nhiều hơn đến việc Trung Quốc 
sẽ mở rộng phạm vi phong tỏa để chống dich. 

     Chỉ số giá tiêu dùng của Úc đã tăng 5,1% trong quý đầu tiên so với 
cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng nhanh nhất kể từ đầu 
năm 2009 ở mức 3,7%. Điều này đã đưa lạm phát hiện tại lên trên biên 
độ mục tiêu 2% -3% của RBA, khiến cơ quan này có nhiều lý do thuyết 
phục hơn để tăng dần lãi suất cơ bản đối với nền kinh tế Úc.

     Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và giá cả hàng hóa được xem là nhân 
tố chính tác động đến xu hướng của cặp AUD/USD trong ngắn hạn và 
cả hai yếu tố này không mang đến tín hiệu tích cực trong giai đoạn hiện 
nay. Trước mắt, cặp tiền tệ này phải vượt qua được mức 0.723 mới xác 
thực cho xu hướng tăng rõ ràng, ngược lại nếu không giữ được mức 
0.713 khả năng tỷ giá AUD/USD có thể hướng về mức 0.697. 

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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                            BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ 


