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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND
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USD Index

PBoC

Ngày 22/04:
Open: 22.880 - 23.060
Low: 22.880 - 23.060
High: 22.880 - 23.060
Close: 22.880 - 23.060
USD Index: 101.118

đến ngày 15/4/2022) đạt 32,17 tỷ USD tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, lũy

(Tỷ giá niêm yết)

kế đến từ đầu năm đến giữa tháng 4, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 104,34

Ngày 25/04:
Xu hướng
: TĂNG
Giá niêm yết : 22.890 - 23.070
TG Trung tâm : 23.128
Sàn - Trần
: 22.434 - 23.822
CNY Fixing : 6.4909

tỷ USD, tăng 14,4% tương ứng tăng 13,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó,

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

+ Tỷ giá trung tâm tăng 5
đồng vào sáng nay

+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 313 điểm

+ Chỉ số USD Index giảm
0.6% trong ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị
giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4/2022 (từ ngày 01/4

nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có mức tăng mạnh nhất có thể kể đến là hàng dệt may,
tăng 1,72 tỷ USD, tương ứng tăng 20,4%.
Về xu hướng tỷ giá liên ngân hàng trong tuần cuối tháng 4, nhiều khả năng đà tăng
sẽ tiếp tục duy trì theo kịch bản hướng đến mức 23.000 nhờ được trợ lực từ đà tăng
của đồng USD trên phạm vi toàn cầu, sự suy yếu của đồng CNY do áp lực phong tỏa
phòng chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc trong khi nhu cầu tiền đồng đáp ứng cho
dịp lễ 30/4 sắp tới dự kiến sẽ không quá căng thẳng.
* Thế giới: Chỉ số USD Index đã tăng vượt
mức 101 điểm vào đầu giờ sáng nay duy trì
khoảng cách không xa so với mức cao nhất
trong hai năm là 101.33 thiết lập vào cuối
tuần trước. Đồng bạc xanh đã tăng khoảng
7% so với rổ tiền tệ vào năm ngoái, lên mức
cao nhất kể từ tháng 3/2020, được thúc đẩy
một phần bởi kỳ vọng FED sẵn sàng tăng
mạnh lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát
hiện đang ở mức cao nhất trong hơn 40 năm.
Biến động của đồng USD trong đợt tăng lần này có sự tương quan giống như bốn chu
kỳ tăng lãi suất gần đây nhất, vốn đã chứng kiến đồng tiền của Mỹ tăng trung bình
khoảng 2,2% trong 12 tháng trước khi FED bắt đầu tăng lãi suất.
Đặc biệt, ba trong số bốn chu kỳ tăng lãi suất gần nhất, đồng USD cho thấy xu
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hướng suy yếu trở lại trong khoảng thời gian FED tăng lãi suất lần đầu tiên và lần cuối
cùng. Trong giai đoạn 1994-1995, khi các nhà hoạch định chính sách tăng lãi suất lên
300 điểm cơ bản, đồng USD mạnh lên trong những tháng trước khi tăng lần đầu tiên
vào năm 1994, sau đó đã giảm 8,4% trong tiến trình FED thực hiện, khi các Ngân
hàng Trung ương lớn khác bắt đầu tăng lãi suất theo sau FED.
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.
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XU HƯỚNG CÁC CẶP TIỀN TỆ
EUR/USD:
Đồng EUR mở cửa ngày đầu tuần này với tâm lý tích cực khi tăng
trở lại mức 1.0840 sau chiến thắng của Tổng thống đương nhiệm
Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ thứ hai, nhưng
vẫn chưa thể bứt phá khỏi mức thấp nhất trong hai năm thiết lập vào
tuần trước. Thị trường được trấn an rằng châu Âu sẽ vẫn kiên định
theo con đường đã được vạch ra từ trước mà không có bất kỳ sự đảo
chiều chính sách nào từ quốc gia có thể đóng vai trò lãnh đạo liên
minh này trong tương lai thay thế cho Đức. Tuy nhiên, ở chiều ngược
lại, chiến thắng này sẽ đánh dấu cho các biện pháp trừng phạt mạnh
tay hơn đối với Nga đặc biệt là lệnh cấm vận xuất khẩu dầu mỏ tiềm
năng từ nước này vào châu Âu sẽ làm trầm trọng thêm áp lực lạm
phát và nhân rộng nguy cơ suy giảm kinh tế ở liên minh nay. Với việc
chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến cuộc họp chính sách quan trọng
tháng 5 của FED, mọi sự chú ý sẽ hướng đến đồng USD và diễn biến
lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Dự báo tỷ giá EUR/USD tiếp tục
chịu thêm áp lực điều chỉnh giảm trong tuần này với ngưỡng hỗ trợ
gần nhất sẽ là 1.0758 - 1.0770.
AUD/USD:
Đà giảm của đồng AUD một phần xuất phát của đợt điều chỉnh
giảm gần đây của giá các mặt hàng kim loại, đặc biệt là các kim loại
trong lĩnh vực công nghiệp. Giá quặng sắt đã giảm hơn 11% từ đầu
năm đến nay, khi tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến
nghiêm trọng tại Trung Quốc đặc biệt là tại thủ đô Bắc Kinh những
ngày gần đây. Nếu không giữ được mức hỗ trợ 0.7165 nhiều khả
năng tỷ giá AUD/USD có thể quay trở về vùng 0.7100. Tín hiệu tích
cực là GDP quý I của Úc công bố vào thứ Tư tuần này được kỳ vọng
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sẽ cao hơn các dự báo trước đó, trong khi nhiều chuyên gia kinh tế
đều lạc quan vào khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc RBA có thể bắt đầu
tăng lãi suất cơ bản của nước này vào tháng 6 sắp tới.

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.

