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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Đà tăng của tỷ giá liên ngân hàng sớm xuất hiện vào đầu giờ sáng nay 

với mức giá giao dịch ghi nhận vào thời điểm hiện tại là 23.630 - 23.640. Mặc dù đồng 
USD đã có dấu hiệu suy yếu trở lại trên thị trường thế giới nhưng tâm lý lo ngại về dịch 
bệnh vẫn đang chi phối đến đà tăng của tỷ giá trong nước. Thị trường đang có mức 
chặn trên khá mạnh là 23.650 - mức giá mà NHNN cam kết cung ứng ngoại tệ cho thị 
trường. Sáng nay tỷ giá trên thị trường tự do đang giao dịch ở mức 23.760 - 23.810 và 
chênh lệch giá vàng vẫn đang duy trì ở mức +1.4 triệu VND/lượng. Dự báo tỷ giá liên 
ngân hàng giao dịch quanh vùng giá 23.630 - 23.650 trong ngày hôm nay.
   * Thế giới: Vào cuối ngày hôm qua theo giờ Mỹ, lãnh đạo cấp cao của 2 Đảng tại 

Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận thông qua gói cứu trợ có quy mô 2.000 tỷ USD 
dành cho các doanh nghiệp và công dân Mỹ chịu thiệt hại do dịch bệnh viêm phổi gây 
ra. Thời điểm Tổng thống D.Trump ký ban hành vẫn chưa xác định cụ thể nhưng kỳ 
vọng tiền trợ cấp sẽ đến tay người dân Mỹ trong 3 tuần tới. Theo các chuyên gia kinh 
tế, mặc dù tác động tích cực của gói cứu trợ này là không phải bàn cãi nhưng mức độ 
hiệu quả còn phụ thuộc vào khả năng kiềm chế dịch bệnh lần này của nước Mỹ. Nếu 
tiếp tục kéo dài dẫn đến đất nước tiếp tục bị phong tỏa, sẽ cần thêm nhiều gói cứu trợ 
với quy mô lớn hơn để hỗ trợ nền kinh tế. Trong ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã 
thông báo ý định sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tại Mỹ mở cửa hoạt động trở lại vào 
ngày 12/4 sắp tới nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo thời điểm này vẫn còn qua sớm 
và làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh mất kiểm soát. 

 Thị trường ngày hôm nay sẽ chờ đợi 
báo cáo thất nghiệp tại Mỹ với dự kiến 
số đơn xin trợ cấp có thể đạt mức 2 triệu 
- mức tăng theo tuần kỷ lục từ trước đến 
nay do làn sóng cắt giảm lao động từ các 
nhà hàng, khách sạn... trong đợt phong 
tỏa lần này. Trong khi đó, các thông tin 
cho thấy NHTƯ Trung Quốc dự kiến sẽ 

cắt giảm lãi suất tiền gửi lần đầu tiên kể từ năm 2015 và lãi suất cho vay trung hạn 
trong vài ngày tới nhằm giúp gia tăng mức độ ổn định của hệ thống ngân hàng và hỗ 
trợ những người đi vay khi áp lực nợ xấu gia tăng.
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 Năm, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 25/03:
Open:  23.510 - 23.650
Low:  23.470 - 23.620
High:  23.540 - 23.690

Ngày 26/03:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.540 - 23.690
TG Trung tâm : 23.245
Sàn - Trần         : 22.548 - 23.942
CNY Fixing : 7.0692

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 50 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối qua

                        Ngày 25/03: 
*OMO:     0/1.000 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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 Tỷ giá EUR/USD có phiên 
tăng điểm thứ 4 liên tiếp vào 
tối qua chủ yếu là do sự suy 
yếu của đồng USD. Tuy nhiên, 
đà tăng của EUR đã giảm rõ 
rệt khi cuộc họp của các Bộ 
trưởng Tài chính khối liên minh 
này chưa thể đạt được sự đồng 
thuận trong việc huy động tài 
chính hỗ trợ cho các quốc gia 

thành viên như Ý và Tây Ban Nha... đang chịu thiệt hại nặng nề do sự lây lan của 
virus Corona. ECB trước đó đã thông qua gói nới lỏng định lượng QE khổng lồ 
nhưng kêu gọi Chính phủ của nhiều quốc gia phải tham gia vào nỗ lực chung của 
khối này. Mặc dù vậy mức độ hỗ trợ cho nền kinh tế còn phụ thuộc vào nội lực tài 
chính của mỗi quốc gia. Trong khi Đức dự kiến chi 1 nghìn tỷ USD để hỗ trợ nền 
kinh tế vào đầu tuần thì quy mô của Ý chỉ gói gọn trong khoảng 25 tỷ USD. Dự báo 
tỷ giá EUR/USD tiếp tục tăng trong ngày hôm nay do kỳ vọng Quốc hội Mỹ sẽ sớm 
thông qua gói cứu trợ kinh tế trong tuần này.

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Năm, ngày 26 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 25/03:
Open:  1.0787 - 1.0791
Low:  1.0759 - 1.0762
High:  1.0897 - 1.0896

Ngày 26/03:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.0870 - 1.0950

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.0600 - 1.0900

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 25/03:
Open:  111.20 - 111.23
Low:  110.74 - 110.76
High:  111.67 - 111.72

Ngày 26/03:
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 109.30 - 110.90

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 118.90 -113.00

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

  Đồng JPY đã tăng 0.3% so với 
USD trong phiên giao dịch tối 
qua tuy nhiên tính từ đầu tháng 
đến nay lại ghi nhận mức giảm 
gần 10%. Rõ ràng vai trò trú ẩn 
an toàn của đồng JPY trong giai 
đoạn thị trường tài chính biến 
động đã bị thay thế bởi nhu cầu 
nắm giữ thanh khoản của đồng 
tiền có quyền năng nhất thế 

giới. Đây có thể là tin tốt với những nhà xuất khẩu tại Nhật vốn cần một đồng JPY 
yếu đi tuy nhiên trong bối cảnh Chính phủ Nhật dự kiến tung ra thêm các gói kích 
thích tài khóa để ngăn nền kinh tế rơi vào suy thoái trong những quý sắp tới, điều 
này có thể làm trầm trọng thêm khối nợ bằng USD của nước này. Chính phủ Nhật 
dự kiến sẽ huy động thêm 1.38 nghìn tỷ USD trái phiếu vào đầu tháng 4 tới để có 
thêm ngân sách hỗ trợ cho chi phí phúc lợi xã hội.
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Market
Update

VND Rate LIBORTenor
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                                                                                                                   BOND YIELD

Vietnam Government Bond US Government BondTenor
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1.365 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,536
 1,609

   1,638

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael

46,60 - 47,20

  46,60 - 47,20
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1W  2.00 %  0.68 %2.00 % 0.69 %

1Y  4.00 % 0.96 % 4.00 % 0.94 %

 1.4
1,5851,557

46,90 - 47,60

30Y

46,90 - 47,60
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Năm, ngày 26 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.


