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 Tâm lý thị trường:  

   * Trong nước: Mặc dù đóng cửa cuối tuần vừa qua ở mức 23.186 - 23.194 khi được hỗ trợ 
bởi đà suy yếu của đồng USD trên thị trường thế giới nhưng những diễn biến bất ngờ của dịch 
viêm phổi tại một số địa phương trong nước khiến đà tăng của tỷ giá xuất hiện trở lại trong 
ngày giao dịch đầu tuần. Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch sáng nay đang ở mức 23.204 - 23.210. 
Mặc dù vậy, sự đan xen của nhiều yếu tố cả trong và ngoài nước khiến xu hướng của tỷ giá vẫn 
chưa rõ ràng. Có thể vùng giá 23.190 - 23.220 sẽ là vùng giá giằng co chủ yếu của thị trường 
trong những ngày đầu tuần trước khi xu hướng trở nên rõ ràng hơn. 

   * Thế giới: Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 2 dù vượt mức kỳ vọng của thị trường 
tuy nhiên không mang lại nhiều ý nghĩa cho chỉ số USD Index trong phiên giao dịch ngày thứ 
Sáu. Đóng cửa cuối tuần vừa qua đồng bạc xanh đã mất thêm 2% giá trị và đây cũng là tuần 
điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp khi dịch bệnh viêm phổi đang diễn biến khá phức tạp tại 
Mỹ. Thị trường không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này với sự chú ý chỉ dành 
cho cuộc họp chính sách của NHTƯ châu Âu vào thứ Năm. Chính vì vậy, diễn biến lây lan 
của virus Corona sẽ tiếp tục tác động mạnh đến xu hướng của các tiền tệ chính trong tuần này. 
   Bên cạnh đó, một cuộc chiến mới vừa được khơi mào giữa Nga và OPEC (đứng đầu là Saudi 

Arabia) khi cả hai nước không thể đạt được sự đồng thuận trong việc cắt giảm sản lượng để 
hỗ trợ giá dầu. Sự thất bại trên bàn đàm phán đã khiến giá dầu thế giới giảm mạnh 30% khi 
mở cửa trở lại vào đầu tuần này. Trong bối cảnh giá dầu đang chịu sức ép vì lo ngại nhu cầu 

năng lượng toàn cầu suy yếu, việc nguồn cung 
gia tăng càng làm trầm trọng thêm tình hình thị 
trường vào lúc này. Trung Quốc, quốc gia nhập 
khẩu dầu số 1 thế giới vốn đang khôi phục lại 
hoạt động sản xuất sau đợt dịch bệnh vừa qua 
có thể không ghi nhận mức tăng trưởng trong 
nhu cầu nhiên liệu trong năm nay. Tình hình 
tương tự có thể xảy ra đối với Nhật Bản, Hàn 

Quốc, châu Âu và Mỹ... với mức tăng trưởng có thể âm. Hiện tại, giá dầu thô Brent sáng nay 
đang giao dịch ở mức 31 USD/thùng giảm gần 32% so với cuối tuần trước và cũng là phiên 
giảm lớn nhất kể từ chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Các dự báo cho thấy cuộc chiến giá 
dầu lần này có thể kéo dài vài tháng với khả năng giá dầu có thể chạm mức 20 USD/thùng. 
Điều này có thể khiến Mỹ - quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và ngành công nghiệp dầu 
đá phiến sụp đổ khi chỉ có thể chịu đựng kịch bản giá dầu vào khoảng 26 USD/thùng.
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 09 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 06/03:
Open:  23.160 - 23.270
Low:  23.140 - 23.250
High:  23.160 - 23.270

Ngày 09/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.140 - 23.250
TG Trung tâm : 23.195
Sàn - Trần         : 22.499 - 23.891
CNY Fixing : 6.9260

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 77 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.7% vào tối cuối tuần

                        Ngày 06/03: 
*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: 145.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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   Những nỗ lực ngăn chặn 
sự bùng phát lây lan của virus 
Corona tại Ý, Pháp và Đức... 
cùng với cuộc họp của NHTƯ 
châu Âu sẽ là trọng tâm chú ý 
của thị trường trong tuần này. 
Nhiều khả năng đồng USD sẽ 
còn tiếp tục suy yếu thêm trong 
tuần này khiến đà tăng của tỷ 

giá EUR/USD có thể thử thách ngưỡng 1.1500 - 1.1600.

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 Hai, ngày 09 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 06/03:
Open:  1.1236 - 1.1240
Low:  1.1210 - 1.1213
High:  1.1354 - 1.1358

Ngày 09/03:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.1400 - 1.1480

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 1.1500 - 1.1600

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 06/03:
Open:  106.15 - 106.18
Low:  104.98 - 105.00
High:  106.34 - 106.37

Ngày 09/03:
Xu hướng : GIẢM 
TODAY (T) : 102.00 - 103.50

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 101.00 -102.50

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Mở cửa đầu tuần, đồng JPY 
bật tăng mạnh gần 1.6% so với 
USD khi nhu cầu tài sản an 
toàn gia tăng trước những diễn 
biến mới trên thị trường dầu thế 
giới. Trước đó, tỷ giá USD/JPY 
cũng đã ghi nhận mức giảm 
gần 2% trong tuần trước. Số 
người nhiễm virus Corona đã 

tăng lên mức 107.000 trên toàn thế giới khi dịch bệnh bùng phát đến nhiều quốc 
gia hơn và gây ra nhiều sự gián đoạn trong hoạt động kinh tế. Trong khi giá dầu 
giảm mạnh gần 30% vào sáng nay do Saudi Arabia, nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới, 
tuyên bố sẽ tăng sản lượng đáng kể sau khi thỏa thuận cắt giảm nguồn cung của 
OPEC với Nga sụp đổ. Tất cả các yếu tố trên một lần nữa làm nổi bật lên vai trò an 
toàn của đồng JPY - đồng tiền của quốc gia cho vay nợ lớn nhất thế giới. Mặc dù vậy, 
việc đồng JPY tăng giá mạnh khiến BOJ lo ngại vì có thể làm mất lợi thế của hàng 
hóa xuất khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn nền kinh tế nước này đứng bên bờ vực 
suy thoái. Điều này không loại trừ khả năng BOJ có thể can thiệp vào thị trường tiền 
tệ để kìm hãm đà tăng nhanh của đồng JPY. Nhật Bản lần cuối cùng can thiệp vào 
thị trường ngoại hối vào năm 2011 để ngăn chặn đồng JPY tăng lên sau thảm họa 
hạt nhân Fukushima được gây ra bởi động đất và sóng thần lớn.
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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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1.67 %
1.80 %

  2.11 %
   3.10 %

0.317 %
0.414 %
0.519 %
0.984 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,674
 1,672

   1,692

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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30Y
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Hai, ngày 09 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.


