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 Tâm lý thị trường:  

   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng nhìn chung giao dịch khá ổn định trong ngày hôm qua 

dù vào tối trước đó FED đã thông báo cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0.5%. Lực mua khá mạnh 

trên thị trường tại vùng giá 23.200 khiến tỷ giá khó lòng giảm về dưới mức này. Dự báo vùng 

giá 23.200 - 23.220 tiếp tục là vùng giao dịch chủ đạo của thị trường trong ngày hôm nay.

   * Thế giới: Chỉ số USD Index có ngày tăng điểm đầu tiên sau 8 phiên điều chỉnh giảm liên 

tục gần đây nhờ được hỗ trợ bởi các dữ liệu công bố tối qua cho thấy nền kinh tế Mỹ đang đứng 

vững trước tác động do virus Corona gây ra. Bên cạnh đó, việc ứng cử viên Joe Biden lội ngược 

dòng để giành lợi thế tạm thời trong cuộc đua trở thành người đại diện của Đảng Dân chủ 

tại cuộc bầu cử Tổng thống vào cuối năm nay cũng tạo ra tâm lý tích cực trên thị trường. Ông 

Biden được đánh giá là có quan điểm linh hoạt hơn so với các ứng viên còn lại của Đảng Dân 

chủ. Đồng thời do quan điểm điều hành có hơi hương tương đồng với đương kim Tổng thống 

nên nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, việc điều hành nước Mỹ sẽ không gặp 

phải nhiều xáo trộn trong quá trình chuyển tiếp. 

   Quay trở lại câu chuyện về động thái của các NHTƯ gần đây, sau Úc và Mỹ, vào tối qua đến 

lượt NHTƯ Canada thông báo cắt giảm lãi suất 0.5% đễ hỗ trợ nền kinh tế. Thị trường đang lạc 

quan vào sự phối hợp hành động của các nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể giúp hạn chế 

bớt những thiệt hại do sự lây lan của dịch bệnh gây ra. Nhiều khả năng một động thái tương 

tự sẽ được châu Âu thực hiện trong tuần sau và còn có thể cả NHTƯ Anh. Tại Mỹ, sau khi FED 

bất ngờ cắt giảm lãi suất vào ngày thứ Ba, tối qua Chính phủ Mỹ tiếp tục công bố gói ngân sách 

hỗ trợ hoạt động phòng chống lây lan dịch bệnh 

và nghiên cứu vaccine trị giá hơn 13 tỷ USD. Thị 

trường kỳ vọng FED sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất 

thêm 0.25% trong phiên họp tháng 3 sắp tới và 

điều này đang được ủng hộ bởi yếu tố lịch sử. Kể 

từ năm 1998, FED đã thực hiện 6 lần cắt giảm 

lãi suất trước thời điểm diễn ra phiên họp chính 

sách hằng tháng và trong tất cả những lần thực 

hiện kể trên đều đi kèm thêm một lần cắt giảm lãi suất trong phiên họp chính thức sau đó. 

Mặc dù vậy, lợi suất trái phiếu 10 năm của Chính phủ Mỹ tiếp tục giảm điểm trong ngày hôm 

qua cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường vẫn được duy trì trước những diễn biến lây lan 

phức tạp của virus Corona.
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 Năm, ngày 05 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 04/03:
Open:  23.170 - 23.280
Low:  23.160 - 23.270
High:  23.170 - 23.280

Ngày 05/03:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 23.170 - 23.280
TG Trung tâm : 23.203
Sàn - Trần         : 22.507 - 23.899
CNY Fixing : 6.9403

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 111 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 04/03: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:    5.000/5.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

   Số dư: 135.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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   Đà tăng của tỷ giá EUR/USD 
tạm thời hạ nhiệt vào tối qua 
nhờ sự hồi phục sức mạnh của 
đồng bạc xanh. Sau động thái 
cắt giảm lãi suất của một loạt 
các NHTƯ lớn trên thế giới và 
tối qua đến lượt Canada, hiện 
tại ECB đang đứng trước những 
sự lựa chọn khó khăn. ECB 

không còn nhiều công cụ để kích thích kinh tế kể từ sau khi cơ quan này cắt giảm 
lãi suất cơ bản về mức âm 0.5% vào tháng 9 năm ngoái và khởi động lại chương 
trình mua trái phiếu trị giá 20 tỷ EUR hằng tháng. Nhiều khả năng ECB sẽ thông 
báo cắt giảm lãi suất thêm 10 điểm cơ bản trong tuần sau tuy nhiên động thái này 
có thể khiến hệ thống ngân hàng của liên minh này chịu thêm gánh nặng do chi 
phí gia tăng. Chính sự kỳ vọng này có thể khiến đồng EUR tạm thời suy yếu trở lại 
so với USD trong những phiên giao dịch cuối tuần. 

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Năm, ngày 05 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 04/03:
Open:  1.1170 - 1.1174
Low:  1.1093 - 1.1096
High:  1.1186 - 1.1189

Ngày 05/03:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.1111 - 1.1180

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 1.1200 - 1.1250 

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 04/03:
Open:  107.12 - 107.13
Low:  106.84 - 106.86
High:  107.68 - 107.70

Ngày 05/03:
Xu hướng : GIẢM 
TODAY (T) : 106.50 - 107.75

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 106.00 -106.50

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Được hỗ trợ bởi sự hồi phục 
của đồng USD trong phiên giao 
dịch tối qua, tỷ giá USD/JPY đã 
tăng gần 0.6% vào cuối ngày. 
Vai trò tài sản an toàn giúp 
đồng JPY giao dịch ổn định 
so với USD hơn EUR. Sau một 
phiên hồi phục, dự báo tỷ giá 

USD/JPY có thể giảm nhẹ trở lại trong ngày hôm nay. Một thông tín tích cực là Chủ 
tịch Ủy ban Olympic quốc tế IOC đã xác nhận vào tối qua khả năng Olympic Tokyo 
vẫn sẽ được tổ chức trong năm nay với hy vọng tình hình dịch bệnh viêm phổi sẽ 
sớm được kiểm soát. 
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Market
Update

VND Rate LIBORTenor
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Vietnam Government Bond US Government BondTenor
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,645
 1,636

   1,649

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

 Thứ Năm, ngày 05 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.


