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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Mở cửa ngày hôm qua thị trường giao dịch khá ổn định quanh mức 

23.600 sau đó đã điều chỉnh giảm về mức 23.555 - 23.575 khi NHNN thông báo mức 
giá bán ra niêm yết mới là 23.650. Động thái điều chỉnh này của cơ quan quản lý thị 
trường được nhìn nhận là khá kịp thời và hiệu quả giúp hạ nhiệt đà tăng mạnh của tỷ 
giá từ đầu tuần đến nay, ổn định phần nào tâm lý chung của toàn thị trường. Từ đầu 
năm đến nay, NHNN đã mua vào khoảng 4,5 tỷ USD, đưa dự trữ ngoại hối của nước 
ta lên hơn 82 tỷ USD theo ước tính của chúng tôi và đây là cơ sở để giúp thị trường 
vững tin vào cam kết hỗ trợ nguồn USD khi cần thiết của NHNN. Như vậy, thị trường 
đã hình thành chốt chặn trên khá mạnh quanh mức 23.650 và nhiều khả năng tỷ giá 
liên ngân hàng sẽ thiết lập mặt bằng giá mới quanh mức này từ nay đến cuối tuần.
   * Thế giới: Việc Chính phủ nhiều nước tại châu Âu và Mỹ thông báo lệnh phong 

tỏa một phần hay toàn bộ đất nước, nghiêm cấm tập trung đông người... đã khiến 
hoạt động của lĩnh vực sản xuất và dịch vụ bị sụt giảm nghiêm trọng theo báo cáo 

PMI tháng 3 vừa qua. Dữ liệu được công 
bố trong ngày hôm qua đã ghi nhận sự sụt 
giảm mạnh trong sản lượng của các ngành 
cũng như tỷ lệ thất nghiệp gia tăng do các 
nhà máy phải đóng cửa tạm thời trong khi 
lĩnh vực dịch vụ, trụ cột đóng góp quan 
trọng cho tăng trưởng kinh tế các khu vực 
này còn ghi nhận mức sụt giảm nhiều hơn. 

PMI tổng thể tại Mỹ giảm xuống mức 40.5 vào tháng 3 so với mức 49.6 của tháng trước 
đó và đây cũng là mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây trong khi con số này ở châu 
Âu đã giảm từ 51.6 xuống còn 31.4 trong tháng 3, mức thấp nhất kể từ khi chỉ số này 
được đưa vào sử dụng vào tháng 7/1998. Tuy nhiên, đây có thể chưa phải là thời điểm 
tồi tệ nhất vì các biện pháp phong tỏa mạnh tay nhất chỉ mới bắt đầu triển khai trong 
nửa cuối tháng 3. Tình trạng này dự kiến sẽ còn kéo dài ít nhất là trong quý II nếu dịch 
bệnh được kiểm soát sớm và tín hiệu hồi phục chỉ sớm xuất hiện trong quý cuối năm 
nay. Các nhà kinh tế đã ước tính tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ chạm mức 20% - 30% 
trong quý II năm nay từ mức thấp nhất trong nửa thập kỷ hiện tại. Báo cáo thất nghiệp 
của Mỹ vào ngày mai sẽ giúp thị trường có góc nhìn rõ hơn về tình hình lúc này.
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 Tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 24/03:
Open:  23.580 - 23.720
Low:  23.500 - 23.650
High:  23.580 - 23.720

Ngày 25/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.500 - 23.650
TG Trung tâm : 23.250
Sàn - Trần         : 22.553 - 23.948
CNY Fixing : 7.0742

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 257 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối qua

                        Ngày 24/03: 
*OMO:     0/1.000 tỷ VND

*Bill:          0/0 tỷ VND

   Số dư: 147.000 tỷ VND

Kỳ hạn gọi thầu: 1 tuần (4.75%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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 Đề xuất mua lượng Trái phiếu 
Chính phủ không giới hạn của 
FED và kỳ vọng về gói kích 
thích tài khóa khổng lồ của 
Chính phủ Mỹ đã mở ra kỳ 
vọng về dòng thanh khoản USD 
mới cho thị trường tài chính 
toàn cầu. Chỉ số USD Index có 
phiên giao dịch giảm điểm thứ 
2 liên tiếp về mức 101.5 qua đó 

giúp tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ vào tối qua và đây cũng là ngày tăng điểm thứ 3 liên 
tiếp. Dường như đà hồi phục của đồng EUR xuất phát chủ yếu từ sự yếu đi tạm thời 
của đồng USD trong bối cảnh báo cáo PMI của khu vực công bố vào chiều qua khá 
xấu và nhiều quốc gia trong khu vực ngày một áp dụng chính sách phong tỏa mạnh 
tay hơn để đối phó với dịch bệnh. Thị trường đang chờ đợi kết quả bỏ phiếu thông 
qua gói kích thích tài khóa tại Mỹ dù nhiều khả năng sẽ chưa sớm diễn ra trong 
hôm nay. Dự báo tỷ giá EUR/USD tăng trong ngày hôm nay với vùng giá giao dịch 
kỳ vọng là 1.0786 - 1.0875. 

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 24/03:
Open:  1.0724 - 1.0727
Low:  1.0720 - 1.0724
High:  1.0887 - 1.0891

Ngày 25/03:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.0786 - 1.0875

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.0600 - 1.0900

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 24/03:
Open:  111.20 - 111.23
Low:  110.06 - 110.10
High:  111.71 - 111.74

Ngày 25/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 110.60 - 111.60

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 118.90 -113.00

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

  Chính phủ Nhật đang có 
kế hoạch hỗ trợ tài chính cho 
nhiều tập đoàn có nhà máy 
ở nước ngoài trong bối cảnh 
chuỗi cung ứng toàn cầu đang 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng do 
dịch bệnh gây ra. Một khoảng 
tài trợ quy mô 9 tỷ USD để giúp 
các doanh nghiệp này cơ cấu 
lại chuỗi cung ứng của mình 

bằng cách di dời hoạt động sản xuất về lại Nhật Bản từ các quốc gia đang bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh viêm phổi trong đó tập trung vào các hàng hóa 
thiết yếu đối với thị trường trong nước. Đại dịch lần này đã cho thấy sự phụ thuộc 
nghiêm trọng của Nhật Bản đối với các quốc gia khá đặc biệt là Trung Quốc trong 
giai đoạn tháng 2 vừa qua. 
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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

 1,566
 1,636

   1,642

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

 Thứ Tư, ngày 25 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.


