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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng nhìn chung giao dịch khá ổn định quanh vùng 

23.600 - 23.650 vào thời điểm đầu tuần do cung cầu ngoại tệ ổn định trong khi thị trường 
đã nhận được tín hiệu hỗ trợ cần thiết từ cơ quan điều hành thị trường. Mặc dù đà tăng đã 
xuất hiện trở lại đối với đồng USD trên thị trường thế giới nhưng xu hướng này có thể chỉ 
diễn ra trong ngắn hạn. Dự báo tỷ giá giao dịch chủ yếu quanh mức 23.600 trong ngày 
hôm nay.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index đã tăng trở lại mức 99.4 vào đầu giờ sáng nay khi các 

quỹ đầu tư và doanh nghiệp Nhật Bản đang cơ cấu danh mục đầu tư để thực hiện báo 
cáo cuối năm tài chính của nước này. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Mỹ quyết định kéo 
dài thời gian cách ly xã hội đến hết tháng 4 được thị trường ghi nhận là tín hiệu tích cực 
giúp Chính phủ nước này có thêm thời gian ứng phó với dịch bệnh Covid đang bùng phát 
dữ dội. Các chỉ số chứng khoán tại Mỹ đã tăng điểm hơn 3% vào tối qua nhờ kỳ vọng có 
thêm các chương trình hỗ trợ kinh tế từ Chính phủ Mỹ sẽ được công bố trong thời gian tới. 
   Một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế toàn cầu là việc hoạt động sản xuất của các nhà 

máy tại Trung Quốc đã hồi phục mạnh mẽ trong tháng 3, động thái cho thấy nền kinh tế 
thứ 2 thế giới đang dần lấy lại tốc độ của mình dù đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn 
từ sự đóng cửa của nhiều thị trường nhập khẩu quan trọng bên ngoài. Chỉ số PMI hoạt động 

sản xuất tháng 3 đã tăng lên mức 52 điểm 
so với mức thấp kỷ lục 35.7 điểm thiết lập 
vào tháng trước đó. Ước tính tỷ lệ nhà máy 
và doanh nghiệp tại Trung Quốc quay trở 
lại hoạt động đã đạt mức 90% vào cuối 
tuần trước. Mặc dù vậy, ngành sản xuất tại 
nước này đang chịu đựng cú sốc thứ hai dự 
kiến sẽ trầm trọng hơn và kéo dài hơn đó là 

việc các đơn hàng xuất khẩu đến châu Âu, Mỹ... bị hủy bỏ hay trì hoãn do tình hình dịch 
bệnh đang bùng phát nghiêm trọng ở các khu vực này. Trong khi các chuyên gia y tế Mỹ 
kỳ vọng có thể kiểm soát dịch bệnh vào tháng 6 thì tại châu Âu thời gian có thể dài hơn. 
Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng âm trong quý I năm nay, một kịch bản chưa từng được 
đề cập đến vào cuối năm trước trong khi triển vọng tăng trưởng quý II sẽ tùy thuộc vào khả 
năng hồi phục của nhu cầu trong nước cũng như khả năng kiểm soát dịch bệnh tại EU và 
Mỹ trong thời gian tới.
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 31 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 30/03:
Open:  23.550 - 23.700
Low:  23.550 - 23.700
High:  23.570 - 23.710

Ngày 31/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.550 - 23.690
TG Trung tâm : 23.235
Sàn - Trần         : 22.538 - 23.932
CNY Fixing : 7.0851

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 404 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.9% vào tối qua

                        Ngày 30/03: 
*OMO:     1/3.000 tỷ VND

          (Kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 3.5%) 

*Bill:          0/0 tỷ VND

   Số dư: 147.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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 Tỷ giá EUR/USD giảm hơn 
0.8% vào tối qua từ mức cao 
nhất trong 2 tuần trở lại đây. Đà 
tăng của đồng USD trong ngày 
hôm qua có thể là lý do chính 
tuy nhiên thị trường cũng đang 
chờ đợi báo cáo thất nghiệp tại 
Đức sẽ được công bố vào tối 
nay để đánh giá tác động của 
dịch bệnh viêm phổi Covid-19 

gây ra đối với thị trường lao động nước này. Những tín hiệu tích cực về khả năng 
khống chế dịch bệnh đã xuất hiện tại Ý, trong khi nền kinh tế trong giai đoạn mong 
manh của liên minh này đang được hỗ trợ bởi giá dầu ở mức thấp kỷ lục trong 18 
năm trở lại đây và sự hồi phục nhu cầu từ thị trường Trung Quốc. Dự báo tỷ giá EUR/
USD giao dịch với biên độ hẹp trong ngày hôm nay.

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 31 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 30/03:
Open:  1.1135 - 1.1138
Low:  1.1008 - 1.1011
High:  1.1143 - 1.1147

Ngày 31/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 1.0940 - 1.1065

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.1095 - 1.1150

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 30/03:
Open:  107.88 - 107.91
Low:  107.10 - 107.13
High:  108.29 - 108.33

Ngày 31/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 108.00 - 109.30

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 107.50 -109.30

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

  Hôm nay là ngày cuối năm 
tài chính của Nhật Bản, cũng 
là  thời điểm nhiều quỹ đầu tư 
cũng như doanh nghiệp Nhật 
Bản sẽ cơ cấu lại các trạng thái 
đầu tư của mình và chuyển lợi 
nhuận về nước. Vì vậy kỳ vọng 
tỷ giá USD/JPY có thể biến 

động mạnh trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó cũng phải tính đến khả năng chỉ số 
USD Index có thể điều chỉnh giảm trở lại trong ngày hôm nay khi số liệu sản xuất 
của Trung Quốc cho thấy đà hồi phục mạnh mẽ trong tháng 3 và khả năng Chính 
phủ Mỹ sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ cho nền kinh tế. Dự báo tỷ giá USD/
JPY tăng vào đầu ngày và có thể điều chỉnh giảm trở lại vào cuối ngày trong biên độ 
giao dịch là 108.0 - 109.3.
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Market
Update

VND Rate LIBORTenor
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,627
 1,615

   1,632

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

 Thứ Ba, ngày 31 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.


