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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng ghi nhận phiên tăng mạnh hơn 100 đồng trong 

ngày hôm qua với mức cao nhất ghi nhận trong ngày là 23.430 - 23.445. Như vậy, sau 
khi phá vỡ mức cao nhất từ trước đến nay được thiết lập vào tháng 5/2019 là 23.425 trong 
ngày hôm qua, thì hôm nay tỷ giá liên ngân hàng đã thiết lập nên cột mốc mới tại mức giá 
23.485 - 23.500. Theo quan sát của chúng tôi, trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống đang 
giảm khá nhanh chỉ còn khoảng +200 triệu USD so với mức +1 tỷ USD vào đầu tuần trước 
trong khi sức ép từ đà tăng của tỷ giá trên thị trường tự do (23.630 - 23.680) vẫn đang hiện 
hữu. Hiện dự trữ ngoại hối của nước ta theo ước tính đang vào khoảng hơn 82 tỷ USD sau 
khi đã mua thêm được 4 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Dự báo đà tăng sẽ được hỗ trợ chủ 
đạo trong ngày hôm nay với vùng giá giao dịch kỳ vọng là 23.450 - 23.500.
   * Thế giới: Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng số lượng Trái phiếu Chính phủ  

Mỹ mua vào nhiều hơn con số đã thông báo trước đó và sẽ không có mức tối đa là thông 
điệp mà Chủ tịch FED đưa ra sau khi kết thúc phiên họp tháng 3 vào rạng sáng nay. Vào 
Chủ nhật vừa qua, FED đã thông báo kế hoạch mua 500 tỷ USD Trái phiếu Chính phủ và 
đã thực hiện hơn một nửa từ đầu tuần đến nay. Tuy nhiên, tình hình tại thị trường tài chính 
Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện nên nhiều khả năng FED sẽ còn tiếp tục mạnh tay mua 
thêm trong những ngày tới. FED đang mong muốn truyền đạt thông điệp cơ quan này đủ 
nguồn lực đảm bảo thanh khoản cho cả trong và ngoài nước Mỹ nhằm giúp ổn định tâm 
lý của toàn thị trường. Trong 3 gói nới lỏng định lượng (QE) mà cơ quan này đã thực hiện 
trước đây trong giai đoạn từ năm 2008 - 2014, FED đã mua vào 3000 tỷ USD Trái phiếu 
Chính phủ và Chứng khoán thế chấp. Với tốc độ thực hiện như lúc này chỉ cần vài tuần 
là FED sẽ bơm lượng tiền vượt qua tốc độ thực hiện của gói QE2 (11/2010 - 06/2011) với 
khối lượng 600 tỷ USD. Đã xuất hiện những cảnh báo từ một số thành viên của Chính phủ 
Mỹ về khả năng lạm phát sẽ bắt đầu bùng lên khi dịch bệnh đi qua hoặc khả năng tác 
động đáng kể của NHTƯ đối với việc hoạch định các chính sách tài khóa trong thời gian 
tới. Tuy nhiên, mục tiêu của FED và Chính phủ Mỹ lúc này khá giống nhau là làm sao hạn 
chế những bất ổn trên thị trường tài chính khi số ca lây nhiễm ngày một gia tăng nhanh 
tại Mỹ trong khi đối với các gói QE trước đây đều hướng đến việc kích kinh tế và khuyến 
khích dòng tiền thị trường hướng đến các tài sản như Trái phiếu Doanh nghiệp và Chứng 
khoán. Như lời một thành viên Chính phủ Mỹ đã cho biết lúc đầu tuần, mọi thứ sẽ chỉ tốt 
đẹp trở lại khi nước Mỹ bước qua được đỉnh dịch lần này và theo các chuyên gia y tế thời 
điểm này có thể xảy ra sớm nhất vào 1-2 tháng tới.
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 20 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 19/03:
Open:  23.240 - 23.350
Low:  23.240 - 23.350
High:  23.360 - 23.480

Ngày 20/03:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.420 - 23.540
TG Trung tâm : 23.252
Sàn - Trần         : 22.554 - 23.950
CNY Fixing : 7.1052

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 530 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

1.9% vào tối qua

                        Ngày 19/03: 
*OMO:     0/0 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 đã ghi nhận 
phiên giảm điểm mạnh nhất 
trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây 
(hơn 2,6%) trong ngày hôm qua 
khi thị trường gia tăng nắm giữ 
đồng USD vì mục đích thanh 
khoản. Đà tăng này còn được 
hỗ trợ bởi động thái tăng cường 
mua Trái phiếu để trợ giúp nền 
kinh tế các quốc gia thành viên  

của ECB và việc NHTƯ Anh bất ngờ cắt giảm lãi suất cơ bản khẩn cấp thêm 0.15% 
về mức chỉ còn 0.1%. Nhu cầu đối với đồng USD trên thị trường châu Âu vẫn rất lớn 
mặc dù FED đã xúc tiến công cụ hoán đổi tiền tệ với ECB để hỗ trợ thanh khoản tại 
thị trường này. Dữ liệu về tâm lý kinh doanh tại Đức đã xuống thấp nhất trong vòng 
một thập kỷ trở lại đây và bước vào ngưỡng bi quan. Hiện các quốc gia châu Âu đã 
đóng cửa biên giới với bên ngoài và cả giữa các thành viên với nhau. Điều này gây 
ra sự ách tắc cục bộ đối với các hoạt động vận chuyển nhu yếu phẩm, thiết bị y tế... 
đến các vùng dịch. Đồng EUR có thể ổn định vào đầu ngày hôm nay và chờ đợi báo 
cáo giá thành sản xuất PPI tại Đức vào chiều nay, nếu ghi nhận kết quả tiêu cực, đà 
suy yếu của đồng EUR có thể tiếp tục. Dự báo xu hướng của cặp EUR/USD sẽ dao 
động quanh vùng 1.067 - 1.076. 

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 19/03:
Open:  1.0913 - 1.0917
Low:  1.0653 - 1.0656
High:  1.0980 - 1.0984

Ngày 20/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 1.0670 - 1.0760

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.0670 - 1.0760

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 19/03:
Open:  108.05 - 108.08
Low:  107.84 - 107.87
High:  110.94 - 110.99

Ngày 20/03:
Xu hướng : GIẢM 
TODAY (T) : 109.60 - 111.30

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 109.60 -111.30

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

  Giống EUR, đồng JPY cũng 
ghi nhận phiên giảm mạnh gần 
2.7% so với USD trong ngày 
hôm qua khi chỉ số USD Index 
chạm mức đỉnh trong hơn 3 
năm trở lại đây. Một tín hiệu 
tích cực là các doanh nghiệp 
và trường học tại nhiều khu vực 
ở Nhật Bản đã bắt đầu mở cửa 
trở lại nhờ những nỗ lực kiểm 

soát dịch bệnh mạnh tay và khá thành công từ Chính phủ của Thủ tướng Abe. Hiện 
Nhật có hơn 900 người đang dương tính với Covid-19 với 191 ca đã hồi phục.
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Market
Update

VND Rate LIBORTenor
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                                                                                                                   BOND YIELD

Vietnam Government Bond US Government BondTenor

   2Y
   5Y

10Y

1.99 %
2.25 %

  2.95 %
   3.45 %

0.451 %
0.687 %
1.140 %
1.785 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,498
 1,471

   1,498

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

45,80 - 46,40

 45,20 - 46,90

1.60 %

2.20 %

2.50 %

2.70 %  

2.90 %

0.509 %

0.818 %

1.263 %

1.859 %

1.95 %

2.20 %

2.78 %

 3.30 %

1,498

0.26 %

0.75 %

0.90 %

1.05 %

1,537

1,539

1W  2.20 %  0.79 %2.00 % 0.67 %

1Y  4.20 % 0.89 % 4.00 % 0.86 %

 3.9
1,4551,472

45,80 - 46,40

30Y

45,30 - 46,00
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Sáu, ngày 20 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.


