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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Mở cửa sáng nay, tỷ giá liên ngân hàng giao dịch chủ yếu quanh vùng 

23.235 - 23.240 theo đà suy yếu của đồng USD trên thị trường thế giới cùng với tâm 
lý lo ngại về tình hình dịch bệnh viêm phổi trong nước được cải thiện khi một số địa 
phương chuẩn bị công bố hết dịch. Lực bán ngoại tệ xuất hiện khá mạnh tại vùng giá 
trên mức 23.250 theo quan sát của chúng tôi. Nhiều khả năng, tỷ giá sẽ chủ yếu duy 
trì quanh mức 23.230 - 23.250 trong ngày hôm nay. 
   * Thế giới: Tâm lý lo ngại dịch bệnh viêm phổi có nguy cơ bùng phát tại Mỹ đã 

đè nặng lên sức mạnh của đồng USD trong phiên giao dịch tối qua. Ghi nhận phiên 
điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 0.1% trong ngày hôm qua, đà giảm của đồng USD hiện 
đã bước sang ngày thứ 4 liên tiếp với sự chuyển dịch vai trò tài sản an toàn sang Trái 
phiếu 10 năm của Chính phủ Mỹ. Mặc dù vậy, các số liệu kinh tế quan trọng trong 
ngày hôm nay như số lượng đơn hàng lâu bền, doanh số bán nhà và GDP năm 2019 
điều chỉnh đợt 2 có thể thắp sáng trở lại niềm tin của thị trường vào đồng bạc xanh 
trong ngày hôm nay. 
   Tại châu Âu, với việc ngày càng xuất hiện nhiều điểm bùng phát dịch bệnh mới tại 

các quốc gia trong liên minh này, những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế đang 
được ghi nhận. Trong khi đầu tàu kinh tế quan trọng nhất của khu vực là Đức đang vật 
lộn với nguy cơ suy thoái trong cả năm vừa qua giờ đây là khủng hoảng chuỗi cung ứng 
từ Trung Quốc thì với nền kinh tế thứ 3 của EU là Ý, tác động có thể thấy trước mắt 
đó là đối với ngành du lịch. Ý đã ghi nhận hơn 300 ca dương tính với virus Corona và 
11 người đã tử vong. Nhiều hoạt động ngoài trời, tuần lễ thời trang và du lịch đã phải 
hoãn lại vô thời hạn với hơn 50% đơn đặt phòng khách sạn đã bị hủy kể từ tuần trước. 
Ngành du lịch Ý, đóng góp khoảng 13% GDP, bị tổn hại nghiêm trọng trước sự lây 
lan của virus corona. Virus đã bắt đầu tấn công nền kinh tế yếu kém của Ý từ tháng 1, 
khi hai khách du lịch Trung Quốc ở Rome được xác nhận dương tính với virus, khiến 
chính phủ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và dừng các chuyến bay giữa nước này 
và Trung Quốc. Khu vực Lombardy và Veneto, nơi chiếm phần lớn các trường hợp 
dương tính với Covid-19, nằm trong số những khu vực giàu có nhất ở Ý, chiếm từ 25% 
đến 30% GDP cả nước. Trong khi đó, sự lây lan của virus Corona tại Ý có thể tạo ra sự 
gián đoạn chuỗi cung ứng mới bởi vì nền kinh tế của Đức và khu vực miền Bắc của Ý 
có sự liên kết rất chặt chẽ với nhau. 
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 27 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 26/02:
Open:  23.200 - 23.310
Low:  23.180 - 23.290
High:  23.200 - 23.310

Ngày 27/02:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 23.190 - 23.300
TG Trung tâm : 23.234
Sàn - Trần         : 22.537 - 23.931
CNY Fixing : 7.0215

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 89 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 26/02: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

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

*Bill:    1.000/1.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

   Số dư: 112.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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   Đồng EUR đã có phiên tăng 
điểm thứ 4 liên tiếp so với USD 
vào tối qua và nếu tính từ thời 
điểm tỷ giá EUR/USD thiết lập 
mức thấp nhất trong vòng 3 
năm vào ngày 20.02 vừa qua 
thì đồng EUR đã hồi phục được 
khoảng 1.2% giá trị của mình. 
Trong bối cảnh số ca lây nhiễm 

mới virus Corona đang xuất hiện ngày càng nhiều tại khu vực này, một báo cáo 
đáng chú ý cho thấy Bộ Tài chính Đức đang xem xét nới lỏng các hạn chế chi tiêu 
tài chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đã giúp giữ nhịp tăng cho đồng EUR trước 
USD. Các chuyên gia đang lo ngại nếu dịch bệnh viêm phổi bùng phát tại Mỹ thì 
tác động gây ra sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với tình hình tại châu Âu. Đây có thể 
là yếu tố tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của đồng EUR trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cần 
theo dõi thêm động thái từ FED khi ngày càng có nhiều tín hiệu cho thấy cơ quan 
này sẽ nới lỏng thêm chính sách lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Dự kiến, vòng đám 
phán Brexit mới giữa Anh và liên minh châu Âu cũng sẽ được tổ chức vào ngày đầu 
tuần sau dù quan điểm của cả hai vẫn còn khoảng cách khá lớn.

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 EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Năm, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 26/02:
Open:  1.0879 - 1.0883
Low:  1.0853 - 1.0856
High:  1.0908 - 1.0911

Ngày 27/02:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.0880 - 1.0930

Xu hướng tuần này
Xu hướng : ỔN ĐỊNH 
Vùng giá : 1.0750 - 1.0940

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 26/02:
Open:  110.19 - 110.22
Low:  110.12 - 110.14
High:  110.70 - 110.72

Ngày 27/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 109.70 - 110.50

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 111.00 -113.50

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Tỷ giá USD/JPY đang ở mức 
thấp nhất trong vòng 1 tháng 
trở lại đây khi vị thế của đồng 
USD tỏ ra lung lay trước khả 
năng lây lan của dịch bệnh 
viêm phổi tại Mỹ. Về mặt kỹ 
thuật, mức hỗ trợ tiếp theo của 
tỷ giá USD/JPY sẽ là 109.7. Câu 

hỏi liệu đồng JPY có thể phá vỡ được ngưỡng hỗ trợ khá mạnh này không có thể 
được trả lời vào ngày mai với nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng của Nhật Bản sẽ được 
công bố đi kèm với báo cáo PMI lĩnh vực sản xuất tháng 2 của Trung Quốc.
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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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   5Y
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2.01 %
2.07 %

  2.85 %
   3.65 %

1.127 %
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,639
 1,643

   1,655

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

46,30 - 46,90

 45,80 - 46,50

2.40 %
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1W  2.50 %  1.58 %2.60 % 1.59 %

1Y  4.20 % 1.65 % 4.20 % 1.63 %
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46,30 - 46,90

30Y

46,10 - 47,10
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Năm, ngày 27 tháng 02 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.


