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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đã tăng lên mức 22.930 - 22.940 trong 

ngày hôm qua khi thị trường có một số thông tin về nguồn mua USD thanh 
toán trong ngày, đồng thời áp lực từ đà tăng của đồng USD trên phạm vi toàn 
cầu đã xuất hiện liên tục trong thời gian gần đây. Chỉ số USD Index đã tăng 
lên mức 101 điểm và hiện chỉ còn cách không xa mức cao nhất được thiết lập 
trong giai đoạn đại dịch Covid-19 vừa qua là 102.9 điểm. Thời điểm trước cuộc 
họp chính sách quan trọng của FED vào ngày 4-5/5 sắp tới, dự kiến áp lực tăng 
đối với tỷ giá trong nước sẽ càng trở nên mạnh hơn đặc biệt là khi nhu cầu tiền 
đồng dự trữ cho giai đoạn nghỉ lễ 30/4 sắp tới được đánh giá là không quá căng 
thẳng như những năm trước đây. Tính từ đầu năm đến nay các thành viên trên 
liên ngân hàng đã đăng ký mua kỳ hạn từ NHNN khoảng 4.7 tỷ USD để hỗ trợ 
nguồn cung cho thị trường. Dự báo vùng giá quanh mức 22.950 - 23.000 có thể 
là mức mục tiêu mới của thị trường trong ngắn hạn.  
* Thế giới: Đồng JPY chạm mức thấp nhất trong 20 năm so với USD khi thị 
trường mở cửa vào sáng nay, được hỗ trợ bởi lợi suất Trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng 
cao và những tín hiệu thắt chặt chính sách ngày một rõ ràng hơn từ FED. Tính 
từ đầu tháng đến nay đồng JPY đã giảm 4,5% giá trị so với USD, hướng đến 
tháng giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 3/2016 trong khi nếu tính từ đầu năm 
2022 thì mức giảm vào khoảng 10%. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết 
cơ quan này đang theo dõi việc đồng JPY suy yếu có thể ảnh hưởng như thế 
nào đến nền kinh tế, vì sự ổn định trên thị trường tiền tệ là quan trọng. Một 
đồng JPY yếu sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động xuất khẩu của nước này nhưng 
với việc phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhập khẩu năng lượng và hàng hóa từ 
bên ngoài, điều này có thể làm trầm trọng thêm lạm phát kỳ vọng trong tương 
lai và ảnh hưởng đến vị thế tiền tệ dự trữ của đồng tiền nước này. Bình luận từ 
người đứng đầu Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy những lo ngại ngày càng gia 
tăng từ các nhà điều hành về sự suy yếu của đồng JPY. Dự kiến lãnh đạo tài 
chính của nhóm G20 sẽ họp vào cuối tuần này nhằm thảo luận về các "phản 
ứng thích hợp" đối với những kịch bản biến động trên thị trường tiền tệ sắp 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 19 tháng 04 năm 2022

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 18/04:
Open:  22.830 - 23.010
Low:  22.830 - 23.010
High:  22.830 - 23.010
Close:  22.830 - 23.010
USD Index: 100.821

Ngày 19/04:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 22.840 - 23.020
TG Trung tâm : 23.112
Sàn - Trần         : 22.419 - 23.805
CNY Fixing : 6.3720 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 43 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.2% trong ngày hôm qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


