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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng bật tăng nhanh vào đầu giờ sáng nay lên mức  

23.540 - 23.560 trước khi hạ nhiệt trở lại do tâm lý giao dịch trên thị trường vẫn đang chịu 
ảnh hưởng lớn từ diễn biến dịch bệnh viêm phổi tại nhiều nơi trên thế giới. Hiện trạng 
thái ngoại tệ của toàn hệ thống theo ước tính chỉ còn khoảng gần +200 triệu USD trong 
khi tỷ giá trên thị trường tự do sáng nay giao dịch ở mức 23.700 - 23.800. NHNN sáng 
nay điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm thêm 7 đồng lên mức 23.259 tương ứng với mức tỷ 
giá sàn - trần có hiệu lực trong ngày là 22.561 - 23.957. Tính từ đầu năm, tỷ giá liên ngân 
hàng đã tăng khoảng 1.4% và đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Dự báo đà tăng của 
tỷ giá tiếp tục duy trì trong ngày hôm nay dù tốc độ có thể chậm hơn hai phiên giao dịch 
cuối tuần trước với vùng giá giao dịch kỳ vọng quanh mức 23.550.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index ghi nhận tuần tăng điểm mạnh nhất gần 4.5% kể từ cuộc 

khủng hoảng kinh tế năm 2008 do nhu cầu thanh khoản đồng USD gia tăng mạnh trước 
sự lây lan nhanh của dịch bệnh viêm phổi trên phạm vi toàn cầu. Các NHTƯ lớn trên thế 
giới như Anh, Nhật Bản, Canada, EU, Thụy Sĩ vẫn đang cố gắng sử dụng các công cụ hoán 
đổi với FED để đảm bảo đáp ứng nhu cầu USD đối với thị trường tài chính toàn cầu. Tuy 
nhiên, sự kỳ vọng về các gói cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ Mỹ đối với nền kinh tế toàn 
cầu đang gặp trở ngại bởi bế tắc chính trị. Trong một tuần vừa qua, Bộ trưởng Tài chính 
Mỹ Mnuchin đã liên tục đàm phán với đại diện của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ để 
xúc tiến gói cứu trợ khẩn cấp trị giá gần 2000 tỷ USD. Mặc dù vậy, phiên bỏ phiếu vào 
rạng sáng nay trong nỗ lực thông qua gói cứu trợ này đã thất bại khi chỉ đạt tỷ lệ 47 đồng 
ý - 47 phản đối (số phiếu đồng ý cần thiết để thông qua là 60). Sự chia rẽ tại Quốc hội Mỹ 
từ lâu đã được các chuyên gia cảnh báo sẽ khiến các nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế trở nên khó 
khăn hơn. Đảng Dân chủ chỉ trích gói cứu trợ 2000 tỷ USD do phía Cộng hòa đề xuất chỉ 
tập trung vào các doanh nghiệp hay tập đoàn lớn mà không dành sự quan tâm cần thiết 
đối với các cá nhân, người lao động chịu thiệt hại do dịch bệnh gây ra trong khi thiếu cơ 
chế giám sát cần thiết. Phía Đảng Dân chủ dự kiến sẽ đưa ra đề xuất gói cứu trợ của riêng 
mình với mục tiêu hướng đến người lao động trong lĩnh vực y tế sức khỏe cộng đồng, công 
nhân... Hiện cả 2 Đảng đều đang chạy đua để đưa ra gói cứu trợ của riêng mình khiến khả 
năng đạt được sự đồng thuận trong gói cứu trợ nền kinh tế trở nên khó khăn hơn nhiều. Dự 
kiến phiên bỏ phiếu tiếp theo sẽ được tổ chức lại trước khi thị trường Mỹ mở cửa vào tối 
nay. Chỉ số chứng khoán tương lai của Dow Jones sáng nay đã phải ngừng giao dịch khẩn 
cấp do chỉ sau 5 phút mở cửa đã giảm 5%. 
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 23 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 20/03:
Open:  23.360 - 23.480
Low:  23.360 - 23.480
High:  23.430 - 23.550

Ngày 23/03:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.440 - 23.580
TG Trung tâm : 23.259
Sàn - Trần         : 22.561 - 23.957
CNY Fixing : 7.0940

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 7 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 112 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

nhẹ vào tối cuối tuần

                        Ngày 20/03: 
*OMO:     0/0 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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 Số ca lây nhiễm mới cũng như 
tử vong do dịch bệnh Covid-19 
vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt 
tại các điểm nóng ở châu Âu 
như Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức 
khiến nền kinh tế của khu vực 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
Trong khi đó, sức ép từ nhu cầu 
nắm giữ đồng USD do tâm lý 
lo ngại rủi ro gia tăng khiến đà 

suy yếu của đồng EUR sẽ tiếp tục duy trì trong tuần này mặc dù phiên giao dịch 
ngày thứ Sáu đã chứng kiến sự điều chỉnh tạm thời. Kết thúc phiên giao dịch cuối 
tuần qua, tỷ giá EUR/USD đã tăng nhẹ trở lại dù tính chung cả tuần vẫn ghi nhận 
mức giảm hơn 2.7%. Trong tuần này, các báo cáo PMI tại khu vực châu Âu sẽ cho 
chúng ta biết được những thiệt hại đối với nền kinh tế khu vực này thời điểm dịch 
bệnh viêm phổi bắt đầu bùng phát dữ dội với dự kiến dữ liệu khá xấu. Bên cạnh 
đó, cần chú ý thêm động thái đến từ các Chính phủ và NHTƯ trong nỗ lực kiểm 
soát sự lây lan của dịch bệnh và hỗ trợ thêm thanh khoản cho thị trường. Dự báo 
thị trường trong ngày sẽ chờ đợi kết quả bỏ phiếu thông qua gói cứu trợ tại Mỹ vào 
tối nay nên nhiều khả năng tỷ giá EUR/USD sẽ tăng nhẹ trong ngày và giao dịch ở 
quanh vùng 1.065 - 1.080.

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Hai, ngày 23 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 20/03:
Open:  1.0690 - 1.0693
Low:  1.0636 - 1.0638
High:  1.0831 - 1.0833

Ngày 23/03:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.0650 - 1.0800

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.0550 - 1.0600

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 20/03:
Open:  110.69 - 110.74
Low:  109.29 - 109.32
High:  111.50 - 111.54

Ngày 23/03:
Xu hướng : GIẢM 
TODAY (T) : 109.50 - 111.30

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 115.50 -112.20

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

  NHTƯ Nhật Bản liên tục hỗ 
trợ thanh khoản cho thị trường 
tài chính nước này thông qua 
các phiên đấu thầu mua trái 
phiếu hằng ngày. Tỷ giá USD/
JPY đã điều chỉnh giảm trở lại 
trong ngày thứ Sáu sau 3 phiên 
tăng mạnh liên tục trước đó. Dự 
báo đồng JPY giao dịch ổn định 
so với USD trong ngày đầu tuần 

khi chờ đợi những thông tin mới về gói cứu trợ kinh tế mà Quốc hội Mỹ đang nỗ 
lực thông qua trong ngày hôm nay.
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VND Rate LIBORTenor
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,471
 1,498

   1,515

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

 Thứ Hai, ngày 23 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.


