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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Mỹ tiếp tục là thị trường 

xuất khẩu lớn nhất của hàng hóa Việt 
Nam trong quý I/2022 với kim ngạch 
ước đạt 25,2 tỷ USD trong khi Trung 
Quốc là thị trường mà Việt Nam nhập 
khẩu nguyên phụ liệu và hàng hóa lớn 
nhất với kim ngạch ước đạt 27,6 tỷ USD. 
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý 
I/2022 của cả nước ước đạt 88,58 tỷ 

USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.
 * Thế giới: Chỉ số USD Index giảm gần 0.5% vào ngày hôm qua khi đà tăng của lợi 

suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã chững lại trong khi thị trường tập trung nhiều hơn 
đến các động thái thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay nhằm kiềm chế lạm phát 
của các NHTƯ lớn trên thế giới như New Zealand, Hàn Quốc, EU và Singapore. Cả 
Anh và Mỹ cũng đang phải đối mặt với áp lực lạm phát mạnh nhất trong hơn 4 thập 
kỷ trở lại đây khiến thị trường kỳ vọng NHTƯ của hai nền kinh tế lớn trong nhóm 
G7 này có thể sớm tăng lãi suất thêm +0.5% trong cuộc họp chính sách tiếp theo.
  Sau dữ liệu CPI tháng 3, vào tối qua, báo cáo về giá thành sản xuất tại Mỹ tiếp 

tục cho thấy tác động của lạm phát vẫn đang lan tỏa khắp các cầu phần sản xuất 
của nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Cụ thể, chỉ số giá sản xuất PPI tháng 3 đã tăng 
1,4% so với tháng trước và 11,2% so với cùng kỳ năm trước, qua đó ghi nhận tháng 
tăng ở mức hai con số thứ 4 liên tiếp. Giá sản xuất tăng là tín hiệu cho thấy nhu 
cầu tiêu dùng mạnh mẽ, một phần được thúc đẩy bởi các chương trình kích thích 
kinh tế, kết hợp với sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, đẩy giá cả lên cao hơn. Rủi 
ro này đang trở nên hiện hữu hơn với việc giá năng lượng và hàng hóa gia tăng do 
cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trung Quốc cũng đã phong tỏa một số trung tâm 
kinh tế trong những tuần gần đây do sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 mới, dẫn 
đến khả năng gián đoạn nguồn cung bổ sung. Đà tăng không ngừng của lạm phát 
đang làm phức tạp thêm những khó khăn của FED trong việc hạ nhiệt mặt bằng giá 
cả của nền kinh tế Mỹ mà không khiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.
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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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 13/04:
Open:  22.800 - 22.980
Low:  22.800 - 22.980
High:  22.800 - 22.980
Close:  22.800 - 22.980
USD Index: 99.849

Ngày 14/04:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 22.800 - 22.980
TG Trung tâm : 23.106
Sàn - Trần         : 22.413 - 23.799
CNY Fixing : 6.3540 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 212 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% trong ngày hôm qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


