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 Tâm lý thị trường:  

   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giảm sâu và đóng cửa cuối ngày hôm qua ở mức 23.170 

- 23.178 khi thị trường kỳ vọng vào khả năng suy yếu của đồng USD trên thị trường thế giới sẽ 

còn kéo dài do FED có thể cắt giảm thêm lãi suất cơ bản trong thời gian tới. Với việc tỷ giá 

giao dịch về dưới mức giá mua vào của NHNN là 23.175, trong ngày các thành viên đã bán 

về cơ quan này 82 triệu USD sau hơn 2 tháng không phát sinh giao dịch. Dự báo tỷ giá liên 

ngân hàng duy trì quanh vùng 23.170 - 23.180 trong ngày hôm nay và chờ đợi thông tin về cán 

cân thương mại tháng 2 sẽ được công bố vào ngày mai với kỳ vọng về mức thặng dư khá lớn.

   * Thế giới: Hôm qua là một ngày giao dịch đầu tuần khá u ám của thị trường tài chính toàn 

cầu đánh dấu bởi sự sụt giảm mạnh của giá dầu thế giới vào đầu ngày và phiên giảm kỷ lục 

gần 2000 điểm của Dow Jones (mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ khủng hoảng 2008). Sức 

ảnh hưởng quá lớn từ virus Corona kết hợp với khả năng xảy ra cuộc chiến giá dầu giữa Nga và 

OPEC khiến tâm lý lo ngại lan rộng. Chỉ số USD Index giảm điểm trong phiên giao dịch Á và 

Âu sau đó hồi phục trở lại vào tối qua khi Nhà Trắng thông báo về kế hoạch cắt giảm thuế để 

hỗ trợ các hộ gia đình Mỹ sẽ được công bố trong hôm nay. Dự kiến sẽ có gói giải pháp hỗ trợ 

dành cho những người lao động chịu ảnh hưởng bởi virus Corona cũng như ngành du lịch và 

khách sạn vượt qua khó khăn. Bộ trưởng Tài chính Mnuchin cũng sẽ gặp gỡ đại diện của các 

định chế Tài chính - Ngân hàng lớn tại Mỹ vào cuối tuần này để thảo luận các biện pháp phối 

hợp hỗ trợ nền kinh tế và ngăn chặn đà bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán nước này. 

  Tại Trung Quốc, tình trạng lây lan virus Corona đang được kiểm soát rất tốt và điều thị trường 

quan tâm lúc này là hoạt động sản xuất tại công xưởng số 1 thế giới này có nhanh chóng hồi 

phục trở lại hay không. Tuy nhiên, các con số cho thấy việc kéo người lao động vào làm việc 

trở lại tại các nhà máy là không hề dễ dàng khi tâm lý lo ngại dịch bệnh vẫn còn khá nặng nề.

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 Ba, ngày 10 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 09/03:
Open:  23.140 - 23.250
Low:  23.125 - 23.235
High:  23.150 - 23.260

Ngày 10/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.140 - 23.250
TG Trung tâm : 23.190
Sàn - Trần         : 22.494 - 23.886
CNY Fixing : 6.9389

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

25đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 129 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối qua

                        Ngày 09/03: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 7 ngày (4,0%/năm)

*Bill:          2.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

   Số dư: 147.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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   Sau khi chạm mức cao nhất 

trong vòng 14 tháng vào ngày hôm 

qua, đà tăng của tỷ giá EUR/USD 

đã suy yếu trở lại trong ngắn hạn 

khi tình hình bùng phát dịch bệnh 

tại Ý đang ngày một trầm trọng. 

Bên cạnh đó, đồng USD đang có 

tín hiệu hồi phục nhờ kỳ vọng 

vào gói kích thích tài khóa mới 

của Chính phủ Mỹ. Dự kiến tỷ giá 

EUR/USD giảm nhẹ trong ngày hôm nay với vùng giá kỳ vọng 1.1450 - 1.1350.

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 EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Ba, ngày 10 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 09/03:
Open:  1.1291 - 1.1293
Low:  1.1282 - 1.1286
High:  1.1492 - 1.1496

Ngày 10/03:
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 1.1350 - 1.1450

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 1.1500 - 1.1600

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 09/03:
Open:  104.89 - 104.92
Low:  101.17 - 101.20
High:  104.91 - 104.94

Ngày 10/03:
Xu hướng : TĂNG 
TODAY (T) : 104.00 - 104.70

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 101.00 -102.50

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản 

trong quý cuối năm 2019 ghi 

nhận mức giảm 6.3% do tác động 

của việc tăng thuế doanh thu mà 

Chính phủ nước này áp dụng vào 

tháng 10 năm ngoái. Giờ đây sự 

bùng phát của virus Corona đang 

tạo ra cơn sóng thần tiếp theo đe 

dọa triển vọng tăng trưởng của 

nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới ngay từ thời điểm đầu năm 2020. Chi tiêu tiêu dùng giảm 

11,1% sau khi thuế doanh thu được tăng trong tháng 10 từ 8% lên 10%. Trong cùng tháng đó, 

cơn bão Hagibis đã tàn phá một vùng đất rộng lớn của đất nước. Chi tiêu vốn giảm 14,1% 

và xuất khẩu giảm 0,4% do chịu tác động từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Trong giai đoạn sắp tới, Chính phủ Nhật Bản và BOJ dự kiến sẽ phải sử dụng các nguồn lực 

dự trữ dành cho tình huống khẩn cấp để hỗ trợ các doanh nghiệp chống lại các tác động 

tiêu cực của việc suy giảm khách du lịch nội địa, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, sự chậm lại 

của kinh tế Trung Quốc, sự không chắc chắn trên thị trường tài chính và vốn. Nhìn vào biểu 

đồ kỹ thuật, tỷ giá USD/JPY đang ở trong vùng quá bán nên nhiều khả năng sẽ sớm xuất 

hiện các phiên hồi phục trở lại. Dự kiến thông tin về gói kích thích kinh tế của Mỹ công bố 

vào tối nay nếu đủ mạnh sẽ là liều kích thích tốt cho tâm lý thị trường và làm giảm nhu cầu 

của dòng tiền vào đồng JPY khiến tỷ giá USD/JPY tăng nhẹ trở lại trong hôm nay.
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VND Rate LIBORTenor
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                                                                                                                   BOND YIELD

Vietnam Government Bond US Government BondTenor

   2Y
   5Y

10Y

1.75 %
1.90 %

  2.22 %
   3.10 %

0.432 %
0.578 %
0.654 %
1.077 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,673
 1,666

   1,703

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael

47,20 - 47,70

 46,90 - 47,40

2.30 %

2.50 %

2.70 %

2.90 %  

3.10 %

0.317 %

0.414 %

0.519 %

0.984 %

1.67 %

1.80 %

2.11 %

 3.10 %

1,672

1.08 %

0.86 %

0.88 %

0.90 %

1,674

1,692

1W  2.50 %  1.07 %2.30 % 1.07 %

1Y  4.20 % 0.74 % 4.20 % 0.85 %

 0.7
1,6571,641

47,60 - 48,20

30Y

47,30 - 47,80
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Ba, ngày 10 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.


