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Thứ Năm, ngày 31 tháng 03 năm 2022

DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 30/03:
Open: 22.780 - 22.960
Low: 22.780 - 22.960
High: 22.780 - 22.960
Close: 22.780 - 22.960
USD Index: 97.839
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 31/03:
Xu hướng
: GIẢM
Giá niêm yết : 22.750 - 22.930
TG Trung tâm : 23.100
Sàn - Trần
: 22.407 - 23.793
CNY Fixing : 6.3482

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm
35 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 84 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index giảm
0.5% trong ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã sụt giảm trong tháng 3 khi các
nhà chức trách phong tỏa các trung tâm công nghệ và nhà máy lớn để hạn chế
sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19, gây tổn hại đến triển vọng tăng trưởng kinh
tế. Dữ liệu từ Cục Thống kê Trung Quốc cho thấy, chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất
đã giảm xuống mức 49,5 điểm, đánh dấu tháng thu hẹp lần đầu tiên sau 5 tháng.
Trung Quốc đang phải chống chọi với đợt
bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất kể từ
đợt bùng phát đầu tiên cách đây 2 năm.
Số ca nhiễm tăng vọt đã khiến nhà chức
trách phải phong tỏa các thành phố lớn
bao gồm trung tâm sản xuất và công nghệ

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

của đất nước Thâm Quyến, trung tâm tài
chính Thượng Hải và trung tâm sản xuất ô tô Trường Xuân trong tháng này. Cả chỉ
số PMI lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều cho thấy động lực kinh tế nói chung đã
giảm. Chỉ số chứng khoán CSI 300 đã giảm tới 0,8% sau khi công bố dữ liệu, trong
đó cổ phiếu công nghiệp và công nghệ dẫn đầu mức giảm. Theo một nhà nghiên
cứu, các khu vực chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc
đang bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát khiến một số nhà kinh tế đã hạ dự báo
tăng trưởng của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2022 khi các biện pháp phong tỏa
được mở rộng.
Các lĩnh vực dịch vụ trực tiếp như nhà hàng và cửa hàng bán lẻ bị ảnh hưởng
nặng nề bởi các đợt phong tỏa mới và các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt,
kéo chỉ số phi sản xuất chính thức xuống mức thấp hơn. Các nhà kinh tế lo ngại
rằng thiệt hại đối với tiêu dùng có thể sâu sắc hơn và lâu dài hơn so với sản xuất.
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Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã gặp khó khăn ngay cả trước khi làn sóng bùng
phát dịch bệnh hiện nay, sau sự suy yếu của thị trường bất động sản và chi tiêu của
người tiêu dùng trong nước. Chính phủ Trung Quốc trước đó đã cam kết tăng cường
mới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa nhiều hơn để giúp thúc đẩy nền kinh tế và
phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng “khoảng 5,5%” trong năm 2022.
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.

