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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 15/04:
Open: 22.810 - 22.990
Low: 22.810 - 22.990
High: 22.810 - 22.990
Close: 22.810 - 22.990
USD Index: 100.50
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 18/04:
Xu hướng
: TĂNG
Giá niêm yết : 22.830 - 23.010
TG Trung tâm : 23.107
Sàn - Trần
: 22.414 - 23.800
CNY Fixing : 6.3763
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 1
đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 133 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
0.7% trong ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường:
* Thế giới: Kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 4.8% trong quý đầu
tiên của năm 2022, cao hơn so với dự báo nhưng nhiều khả năng sẽ khó lòng đạt
được mục tiêu 5.5% trong năm nay. Hầu hết mức tăng trưởng được đóng góp từ 2
tháng đầu năm trong khi thời điểm tháng 3 nhiều trung tâm công nghiệp lớn bao
gồm Thâm Quyến, Thượng Hải và tỉnh công nghiệp Đông Bắc Cát Lâm đều phải
phong tỏa nhằm phòng chống đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19.
Chính phủ Trung Quốc đang phải đối mặt với thử thách lớn trong năm nay
để giữ cho nền kinh tế tăng trưởng đúng mục tiêu khi những thách thức cả trong
và ngoài nước ngày một gia tăng. Cách tiếp cận không khoan nhượng của Trung
Quốc đối với Covid-19 đang làm ảnh hưởng
đến chi tiêu của người dân, làm tổn hại đến
sản xuất công nghiệp khi nền kinh tế đang
vật lộn với cuộc khủng hoảng từ thị trường
bất động sản và thắt chặt quy định kiểm
soát đối với lĩnh vực công nghệ và giáo dục.
Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cùng các
lệnh trừng phạt đáp trả của phương Tây đã khiến giá cả hàng hóa tăng vọt, đẩy
chi phí cho các doanh nghiệp, phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu về lúa mì, dầu
mỏ, kim loại và các hàng hóa khác. Lạm phát ở mức cao đang tác động tiêu cực
đến người tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu, ảnh hưởng đến nhu cầu ở nước ngoài đối
với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Kết quả này khiến nhiều nhà kinh tế hoài
nghi rằng Trung Quốc có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5,5%
vào năm 2022, hạ thấp triển vọng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vốn bị tàn
phá bởi chiến tranh, lạm phát và sự đảo chiều nhanh chóng của các chính sách
nới lỏng tiền tệ vốn là một trụ đỡ của tăng trưởng ở Mỹ và nhiều nền kinh tế phát
triển khác trong hơn 2 năm trở lại đây.
Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 3 đã giảm 3,5% so với một năm
trước đó, giảm so với mức tăng 6,7% trong hai tháng đầu năm, do yêu cầu giãn
cách tại nhiều địa phương. Doanh số bán nhà cũng đã giảm 25,6% trong quý đầu
tiên so với một năm trước đó, trong khi các công trình xây dựng mới tính theo diện
tích sàn giảm 17,5%.

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.

