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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 11/03:
Open: 22.780 - 22.960
Low: 22.780 - 22.960
High: 22.780 - 22.960
Close: 22.780 - 22.960
USD Index: 99.126
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 14/03:
Xu hướng
: TĂNG
Giá niêm yết : 22.810 - 22.990
TG Trung tâm : 23.178
Sàn - Trần
: 22.483 - 23.873
CNY Fixing : 6.3506
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng
14 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 200 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.8% vào ngày cuối tuần.

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tiếp nối đà tăng và tiến gần mức 22.890 22.895 trong ngày giao dịch đầu tuần này. Tâm lý giao dịch trên thị trường nhìn
chung khá thận trọng trước các diễn biến quan trọng trên thị trường thế giới
trong tuần này, trong bối cảnh cán cân thương mại cả nước vẫn đang thâm hụt
khoảng 580 triệu USD sau 2 tháng đầu năm. Chúng tôi kỳ vọng đà tăng của tỷ
giá liên ngân hàng có thể vẫn được duy trì trong 1-2 ngày tới nhưng biên độ sẽ
không cao, khả năng có thể chạm mức 22.900 - 22.920 rồi bắt đầu hạ nhiệt trở
lại sau khi các quyết định của FED được công bố vào sáng thứ Năm tuần này.
Với dự trữ ngoại hối đạt gần 110 tỷ USD, NHNN hoàn toàn có đủ nguồn lực để
can thiệp bình ổn thị trường trong những thời điểm cần thiết sắp tới.
* Thế giới: Thị trường tài chính toàn cầu đứng trước tuần giao dịch đầy biến
động với cuộc họp chính sách tháng 3 của FED sẽ bắt đầu vào tối mai trong khi
cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ còn tiếp tục leo thang căng thẳng. Cục Dự
trữ liên bang Mỹ dự kiến sẽ công bố đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2018
vào rạng sáng thứ Năm tuần này khi các nhà hoạch định chính sách cố gắng
cân bằng giữa một bên là mối đe dọa lạm phát đang ở mức cao nhất trong vòng
4 thập kỷ và những bất ổn kinh tế nảy sinh từ cuộc chiến tại Ukraine. Báo cáo
mới nhất công bố vào thứ Năm tuần trước cho thấy lạm phát tại Mỹ đã tăng
7.9% trong tháng 2 vượt xa mức mục tiêu 2% của FED trong khi lạm phát cơ
bản cũng đã chạm mức 6%. Thị trường sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến cập
nhật đánh giá về kỳ vọng lãi suất từ các thành viên của FED cũng như bất kỳ
hướng dẫn nào về lộ trình cơ cấu đối với bảng cân đối tài sản gần 9 nghìn tỷ
USD của Ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới này.
Đồng JPY đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm vào sáng nay, trước
tuần lễ quan trọng với cuộc họp từ các Ngân hàng Trung ương trên toàn thế giới
trong đó có BOJ. Định vị của NHTƯ Nhật Bản được xem như một trong những
NHTƯ với quan điểm ôn hòa cuối cùng trái ngược với những động thái từ FED
bên cạnh những dự báo kém tích cực về hoạt động kinh tế của Nhật Bản do chi
phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng cao.
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.

