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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 14/03:
Open: 22.810 - 22.990
Low: 22.810 - 22.990
High: 22.810 - 22.990
Close: 22.810 - 22.990
USD Index: 99.102

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 8
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 254 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
nhẹ vào tối qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Đồng JPY và AUD là 2 tiền tệ chịu áp lực lớn nhất thời điểm đầu tuần này
khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc đang có dấu hiệu bùng phát nghiêm
trọng trở lại và thị trường chờ đợi những quyết định về chính sách lãi suất của FED. Cục

(Tỷ giá niêm yết)

Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát

Ngày 15/03:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.800 - 22.980
TG Trung tâm : 23.186
Sàn - Trần
: 22.490 - 23.882
CNY Fixing : 6.3760

tại cuộc họp chính sách bắt đầu vào tối nay trong khi thị trường đang tìm kiếm bất kỳ
tín hiệu nào đề cập đến tốc độ tăng lãi suất trong tương lai. Hiện, thị trường đang dự
báo mức tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp lần này, nhưng có đến 70% khả năng lãi
suất có thể tăng thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 5 do những
lo ngại về lạm phát.
Trong khi đó, lần đầu tiên Trung Quốc chứng kiến hơn 5.000 ca nhiễm Covid-19
trong thời gian chưa đến 1 tuần do sự bùng phát của biến thể omicron rất dễ lây lan
khiến các quan chức phải phong tỏa nhiều thành phố hơn và áp đặt các yêu cầu hạn

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

chế đi lại nghiêm ngặt. Các trung tâm công nghệ và tài chính lớn như Thâm Quyến
và Thượng Hải đang đứng trước nguy cơ phải phong tỏa do số ca nhiễm mới liên tục
tăng cao. Các quan chức Trung Quốc gần đây đã liên tục đưa ra các cảnh báo về áp
lực từ chi phí tăng cao và rủi ro gián đoạn sản xuất do dịch bệnh, có thể ảnh hưởng
đến tăng trưởng và sự phục hồi kinh tế trong năm 2022.
Đồng AUD đã giảm gần 3.5% so với USD trong tuần vừa qua do thị trường kỳ vọng
các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng và tiến tới tìm
kiếm một thỏa thuận hòa bình giữa 2 nước này. Vị thế của Australia với tư cách là nhà
xuất khẩu khí đốt hóa lỏng tự nhiên hàng đầu đã thúc đẩy đồng AUD trong cuộc khủng
hoảng Ukraine khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã ảnh hưởng lớn
đến nhà cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới. Những lo ngại về nguồn cung
có thể sẽ khiến thị trường hàng hóa biến động mạnh. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều
ý kiến lo ngại rằng nhu cầu toàn cầu sẽ suy yếu trước áp lực từ lạm phát đình trệ đang
ngày một lan rộng. Là một đồng tiền đại diện cho tăng trưởng, AUD không được mong
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đợi sẽ hoạt động tốt hơn trong môi trường tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Sự bùng phát
Omicron tại Trung Quốc là một tín hiệu xấu đối với AUD, vì quyết định phong tỏa các
trung tâm sản xuất quan trọng (Thẩm Quyến) có thể làm suy yếu nhu cầu đối với các
kim loại công nghiệp do Australia cung cấp. AUD/USD dự báo có thể tiếp tục đà giảm,
nếu ko giữ được mức 0.7148 khả năng sẽ còn giảm về vùng 0.6967.
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.

