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 Tâm lý thị trường:  

   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch trong biên độ hẹp 23.205 - 23.215 trong ngày 

hôm qua và đã tiến sát mức 23.200 vào đầu giờ sáng nay do được hỗ trợ bởi đà suy yếu của 

đồng USD trên thị trường thế giới. Việc các thành viên đang chú trọng quan sát động thái của 

các cơ quan điều hành thị trường trong tuần này sau quyết định đầy bất ngờ của FED vào thứ 

Ba vừa qua khiến xu hướng tỷ giá nhìn chung duy trì khá ổn định nếu đem so sánh với những 

diễn biến tại thị trường thế giới. Dự báo thị trường tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp quanh 

mức 23.200 trong ngày hôm nay.

   * Thế giới: Chỉ số USD Index đã quay trở về vùng giá giao dịch đầu năm nay 96.5 khi sức 

mạnh của đồng bạc xanh bị thách thức bởi những kỳ vọng vào khả năng FED có thể tiếp tục 

cắt giảm lãi suất trong thời gian tới để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ. Thị trường đang đánh giá có hơn 

80% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0.25% vào ngày 18/3 sắp tới và khả năng không 

nhỏ là có thể lên đến 0.5%. Tình hình lây lan dịch bệnh viêm phổi tại Mỹ sẽ là nhân tố đóng 

vai trò chi phối đến quyết định của FED trong tháng 3, theo lời phát biểu của một số thành 

viên của cơ quan này tối qua. Hiện virus Corona đã lây lan đến 19 bang của Mỹ tính đến tối 

qua trong khi tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại bang California. Điều này khiến thị trường 

chứng khoán Mỹ phản ứng khá tiêu cực vào tối qua. Các chỉ số chứng khoán chính đã giảm 

hơn 3.5% khi kết thúc ngày giao dịch hôm qua, xóa nhòa đi hiệu ứng tích cực từ thông tin cắt 

giảm lãi suất của FED và bầu cử tại Mỹ. Tâm lý 

thận trọng vẫn được đặt lên hàng đầu khi dòng 

vốn tiếp tục tìm đến trái phiếu Chính phủ Mỹ 

với lợi suất kỳ hạn 10 năm đã xuống mức thấp 

kỷ lục 0.924%. Một đồng USD yếu là điều mà 

thị trường cảm thấy phù hợp vào lúc này, không 

chỉ giúp các công ty đa quốc gia của Mỹ tốn ít 

chi phí khi chuyển lợi nhuận về nước mà còn 

giúp các nước đang phát triển dễ dàng xử lý các khoản nợ vay bằng USD của mình trong bối 

cảnh virus Corona đang tàn phá nền kinh tế hiện nay. Chỉ số USD Index đã giảm 2.5% kể từ 

mức cao nhất trong năm nay nhưng vẫn cao hơn 10% so với mức thấp nhất trong năm 2018. 

Thị trường sẽ chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 2 của Mỹ vào tối nay để đánh 

giá tình hình sức khỏe của thị trường lao động tại Mỹ - yếu tố duy trì sức mạnh cho chi tiêu 

tiêu dùng của các hộ gia đình trong năm vừa qua.
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 Sáu, ngày 06 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 05/03:
Open:  23.160 - 23.270
Low:  23.160 - 23.270
High:  23.160 - 23.270

Ngày 06/03:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 23.160 - 23.270
TG Trung tâm : 23.197
Sàn - Trần         : 22.501 - 23.893
CNY Fixing : 6.9337

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 66 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.6% vào tối qua

                        Ngày 05/03: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 7 ngày (4,0%/năm)

*Bill:    5.000/5.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

   Số dư: 140.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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   Một đồng USD yếu là kịch 
bản đã được thị trường nhìn 
nhận trong nửa đầu năm nay 
dựa theo những động thái gần 
đây của các NHTƯ lớn trên 
thế giới. Trong khi FED có thể 
mạnh tay cắt giảm lãi suất để 
hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ thì 
câu chuyện không hề dễ dàng 

đối với ECB và BOJ với mặt bằng lãi suất đang ở mức âm hiện tại. Trước diễn biến lây 
lan của virus Corona tại Mỹ hiện tại, khả năng thị trường sẽ sớm thấy nhưng động 
thái cắt giảm tiếp theo của FED (có thể về 0% trong năm nay). Tốc độ cắt giảm của 
ECB và BOJ sẽ chậm hơn và có thể thực hiện thiên về việc hỗ trợ trong chính sách 
tài khóa, bơm thêm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, mua thêm trái phiếu 
Chính phủ hằng tháng. Điều này được dự báo sẽ giúp cả EUR và JPY tiếp tục gia 
tăng sức mạnh so với đồng USD. Với đà tăng gần 0.8% thiết lập vào tối qua, tỷ giá 
EUR/USD đã chấm dứt xu hướng giảm được hình thành kể từ tháng 9/2018 và bước 
vào chu kỳ tăng điểm trở lại. Chúng ta sẽ cùng chờ xem quyết định của ECB trong 
phiên họp vào tuần sau. Như vậy với các khách hàng có nhu cầu mua EUR và JPY 
để thanh toán cho đối tác nước ngoài, đây đang là thời điểm hợp lý để thực hiện 
giao dịch với kỳ vọng đà tăng của 2 ngoại tệ này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời 
gian tới.

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Sáu, ngày 06 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 05/03:
Open:  1.1134 - 1.1138
Low:  1.1118 - 1.1120
High:  1.1244 - 1.1247

Ngày 06/03:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.1111 - 1.1180

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 1.1200 - 1.1250 

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 05/03:
Open:  107.52 - 107.56
Low:  105.96 - 105.99
High:  107.73 - 107.76

Ngày 06/03:
Xu hướng : GIẢM 
TODAY (T) : 106.50 - 107.75

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 106.00 -106.50

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Đồng USD cũng đã thiết lập 
mức thấp nhất trong 6 tháng 
so với JPY trong ngày hôm qua 
với mức giảm ghi nhận vào 
cuối phiên là 1.2%. Các mức 
mục tiêu chinh phục tiếp theo 
của cặp USD/JPY sẽ là 105.72 
và 104.44 (các mức thấp được 

thiết lập vào tháng 8 và tháng 9 năm ngoái. 
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Market
Update
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,636
 1,674

   1,674

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

 Thứ Sáu, ngày 06 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.


