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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 10/03:
Open: 22.760 - 22.940
Low: 22.760 - 22.940
High: 22.760 - 22.940
Close: 22.760 - 22.940
USD Index: 98.521
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 11/03:
Xu hướng
: TĂNG
Giá niêm yết : 22.780 - 22.960
TG Trung tâm : 23.164
Sàn - Trần
: 22.469 - 23.859
CNY Fixing : 6.3306
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 2
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 201 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.5% vào ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 5 năm so với đồng JPY vào
tối qua sau khi báo cáo cho thấy lạm phát của Mỹ gia tăng mạnh mẽ trong tháng
2. Bên cạnh đó, đồng EUR đang cố gắng duy trì đà hồi phục trong ngắn hạn khi
đứng giữa sức ép từ quan điểm thắt chặt chính sách của NHTƯ châu Âu (ECB) và
những rủi ro xuất phát từ căng thẳng tại Ukraine.
Giá năng lượng, thực phẩm và dịch vụ tăng cao đã
đẩy lạm phát tại Mỹ tăng lên mức 7,9% so với cùng
kỳ năm trước vào tháng 2 - mức cao nhất trong 4
thập kỷ - nhưng với sự gián đoạn trong thị trường
dầu và hàng hóa từ cuộc khủng hoảng Ukraine dự
kiến áp lực giá cả sẽ còn tiếp tục gia tăng. Nhu cầu
hàng hóa mạnh mẽ từ người tiêu dùng và những hạn
chế trong chuỗi cung ứng liên quan đến đại dịch
Covid-19 đã khiến lạm phát gia tăng trong năm qua,
với tình trạng tắc nghẽn vận chuyển dai dẳng và
thiếu hụt nguồn cung cấp chất bán dẫn đang diễn
ra khắp nền kinh tế. Thị trường lao động thắt chặt cũng đã khiến chi phí thuê nhân
công gia tăng mạnh. Loại trừ mặt hàng năng lượng và thực phẩm đầy biến động, Bộ
Lao động Mỹ cho biết lạm phát tiêu dùng cơ bản đã tăng ở mức 6,4% trong tháng
Hai, từ mức 6% vào tháng trước đó.
Trong khi đó, tối qua, ECB cho biết họ sẽ loại bỏ dần các biện pháp kích thích
trong quý 3, mở đầu cho việc tăng lãi suất trước khi kết thúc năm 2022 để chống
lại lạm phát đang tăng mạnh. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết cuộc xung
đột là một "bước ngoặt đối với châu Âu", sẽ kìm hãm tăng trưởng nhưng lại thúc
đẩy lạm phát. Nhưng với tác động ngày càng giảm của đại dịch Covid-19 đối với
nền kinh tế, điều kiện thị trường lao động được cải thiện và triển vọng nới lỏng các
nút thắt trong chuỗi cung ứng, cho thấy khu vực đồng EUR về cơ bản đang trong
tình trạng lành mạnh. Vì ECB hiện đã đạt được mục tiêu lạm phát (2%) nên có
khả năng lãi suất cơ bản sẽ tăng hai lần trong năm nay, mỗi lần thêm 25 điểm cơ
bản qua đó đưa lãi suất điều hành về mức 0% sau 8 năm áp dụng mức lãi suất âm
khiến các ngân hàng phải tốn thêm chi phí khi gửi tiền tại ECB.
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.

