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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá nhìn chung không có biến động lớn 

trong tuần vừa qua với việc mức giá đóng cửa và mở cửa 
hầu như ngang bằng nhau là 23.238 - 23.246. Tuy nhiên, 
sức ép đối với tỷ giá có thể tăng trong tuần này khi bên 
cạnh việc hoạt động thương mại với Trung Quốc chưa thể 
khôi phục hoàn toàn thì tình hình dịch bệnh viêm phổi lại 
đang diễn ra phức tạp tại hai đối tác thương mại và đầu 
tư quan trọng không kém là Hàn Quốc và Nhật Bản. Dự 
báo vùng giá giao dịch trong ngày đầu tuần sẽ quanh mức 
23.240 - 23.260.

   * Thế giới: Trong khi tình hình dịch bệnh viêm phổi tại 
Trung Quốc đang cho thấy tín hiệu tích cực thì xuất hiện 
điểm nóng lây lan nhanh mới tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý 

và Iran. Rõ ràng sự lây lan của virus corona đang dần trở thành một biến số quan trọng và khó 
lường đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm nay. 
   Trở lại với các dữ liệu về kinh tế, trong ngày cuối tuần qua, báo cáo PMI lĩnh vực sản xuất 

và dịch vụ tại Mỹ tháng 2 cho thấy những dấu hiệu đình trệ đã xuất hiện khi chuỗi cung ứng 
từ Trung Quốc bị tê liệt, ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi bùng phát. Chỉ số PMI lĩnh vực 
dịch vụ giảm xuống mức 49.4 mức thấp nhất kể từ tháng 10.2013 đánh dấu sự thu hẹp trong 
hoạt động của lĩnh vực đóng góp 2/3 GDP của nền kinh tế Mỹ, lần đầu tiên kể từ năm 2016. 
Tình cảnh tương tự cũng được nhìn thấy đối với lĩnh vực sản xuất khi PMI chỉ đạt 50.8 điểm 
khiến chỉ số USD Index có phiên giảm mạnh gần 0.6% so với các tiền tệ chính khác. Với vai 
trò là công xưởng của toàn thế giới, nơi đặt nhà máy quan trọng của rất nhiều tập đoàn lớn, thì 
việc các dây chuyền ngừng hoạt động hoặc không thể hoạt động hết công suất sẽ làm chuỗi 
cung ứng toàn cầu bị đứt gãy khiến hoạt động sản xuất của cả thế giới bị đình trệ là không thể 
tránh khỏi. Các báo cáo về việc thiếu hụt linh kiện hay nguyên liệu tại các nhà máy bên ngoài 
Trung Quốc đã xuất hiện ngày một nhiều hơn. Theo ước tính, kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 
khoảng 1 nghìn tỷ USD nếu tình hình sản xuất tại Trung Quốc chưa sớm khôi phục trở lại. Báo 
cáo PMI lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc vào ngày thứ Sáu tuần này sẽ giúp thị trường có góc 
nhìn rõ hơn về những thiệt hại của các doanh nghiệp tại Trung Quốc do virus Corona gây ra. 
Bên cạnh đó, sau khi thất bại trong việc chinh phục cột mốc 100 điểm trong ngày cuối tuần 
vừa qua, thị trường đang quan tâm liệu USD Index có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 
trên trong tuần này hay không dù theo đánh giá chỉ là chuyện sớm hay muộn. 

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 Hai, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 21/02:
Open:  23.180 - 23.290
Low:  23.180 - 23.290
High:  23.190 - 23.300

Ngày 24/02:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.190 - 23.300
TG Trung tâm : 23.243
Sàn - Trần         : 22.546 - 23.940
CNY Fixing : 7.0246

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 36 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.6% vào cuối tuần

                        Ngày 21/02: 
*OMO:    20/1.000  tỷ VND

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

*Bill:    3.000/3.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

   Số dư: 109.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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   Đà suy yếu của đồng EUR 
tạm thời bị chặn đứng lại khi 
được hỗ trợ bởi báo cáo PMI 
tháng 2 không như kỳ vọng tại 
Mỹ công bố vào ngày cuối tuần 
trước. Đồng EUR đã hồi phục 
khoảng 0.68% trong phiên giao 
dịch này, một phần còn được 
hỗ trợ bởi báo cáo cho thấy 
nhiều tín hiệu tích cực trong 

hoạt động kinh doanh tại khu vực châu Âu, không như những lo ngại trước đó của 
các chuyên gia. Dữ liệu về môi trường kinh doanh tại Đức công bố trong ngày hôm 
nay sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng của đồng EUR tuần này. 
Bên cạnh đó, cần chú ý đến thông tin về tình hình dịch bệnh viêm phổi tại Ý cũng 
như báo cáo PMI của Trung Quốc công bố trong ngày cuối tuần này cùng ngày với 
dữ liệu lạm phát tại Đức và Pháp -  số liệu được theo dõi chặt chẽ bởi NHTƯ châu 
Âu trước cuộc họp chính sách quan trọng trong tháng 3 sắp tới.

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Hai, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 21/02:
Open:  1.0783 - 1.0787
Low:  1.0782 - 1.0785
High:  1.0863 - 1.0866

Ngày 24/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 1.0800 - 1.0860

Xu hướng tuần này
Xu hướng : ỔN ĐỊNH 
Vùng giá : 1.0750 -1.0940

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 21/02:
Open:  112.10 - 112.13
Low:  111.46 - 111.49
High:  112.18 - 112.20

Ngày 24/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 111.20 - 111.60

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 111.00 -113.50

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Có thể nói kinh tế châu Á nói 
chung và kinh tế Nhật Bản nói 
riêng đang trải qua giai đoạn 
hết sức khó khăn khi nền kinh 
tế chưa thể hồi phục do căng 
thẳng thương mại giữa Mỹ và 
Trung Quốc thì dịch bệnh viêm 
phổi lại bùng phát đúng thời 
điểm khá nhạy cảm này. Sau 

khi ghi nhận mức giảm điểm mạnh gần 2% trong 2 phiên trước đó, đồng JPY tạm 
thời hồi phục trở lại khoảng 0.5% trong ngày thứ Sáu sau dữ liệu PMI của Mỹ không 
như kỳ vọng làm đồng USD suy yếu. Tuần tiếp theo này sẽ đánh dấu quãng thời 
gian rất quan trọng để đánh giá rằng liệu các nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản và 
Hàn Quốc có đủ sức giúp kiểm soát sự lây lan nhanh chóng của virus Corona tại 
hai quốc gia này hay không? 
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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

 1,622
 1,642

   1,649

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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1W  2.60 %  1.58 %2.40 % 1.58 %
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45,30 - 45,60
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Hai, ngày 24 tháng 02 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.


