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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Chỉ số USD Index duy trì gần mức 99 điểm khi thị trường đang chờ 
đợi kết quả cuộc họp của FED vào rạng sáng ngày mai. Thị trường đang đánh 
giá cao khả năng FED sẽ tăng 25 điểm trong đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 
2018 này trong khi chỉ có 13% khả năng mức tăng sẽ là 50 điểm cơ bản. Đồng 
AUD và NZD vẫn đang chịu áp lực suy yếu trong bối cảnh lo lắng về nhu cầu 
hàng hóa từ thị trường Trung Quốc có thể chịu ảnh hưởng do các đợt phong tỏa 
để phòng chống dịch bệnh và chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ từ FED.

  Trong khi đó, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ 
vào tối qua cho biết chỉ số giá thành sản xuất 
tại các nhà máy đã tăng 0,8% trong tháng 2 so 
với tháng trước, chậm lại so với mức tăng 1,2% 
của tháng 1 nhưng so với cùng kỳ năm trước đã 
tăng khoảng 10%. Xu hướng tổng thể về giá sản 
xuất báo hiệu rằng các vấn đề trong chuỗi cung 
ứng tiếp tục trở nên cấp bách hơn, ngay cả trước 
khi giá năng lượng và hàng hóa gia tăng do căng 
thẳng giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng đến các 
nhà cung cấp. Tình hình dịch bệnh Covid-19 

đang bùng phát trở lại tại Trung Quốc và chính sách zero-Covid của nước này 
có nguy cơ làm trầm trọng thêm các tổn thương trong chuỗi cung ứng toàn cầu, 
làm phức tạp thêm thách thức mà FED phải đối mặt khi cơ quan này cố gắng 
hạ nhiệt lạm phát mà không gây ra nguy cơ suy thoái.
   Giá năng lượng và hàng hóa cao hơn đã góp phần làm tăng giá thành của 

nhà cung cấp. Thành phần năng lượng của chỉ số giá sản xuất đã tăng 8,2% 
trong tháng 2 so với tháng trước, so với mức tăng trung bình 0,2% trong thập kỷ 
trước đại dịch. Trong tuần trước, báo cáo CPI tháng 2 cũng cho thấy mặt bằng 
giá cả tiêu dùng tại Mỹ cũng đã tăng +7.9%, mức cao nhất trong 40 năm trở lại 
đây. Chi phí năng lượng tăng cao khiến giá hàng hóa tăng 2,4% trong tháng 2, 
mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/2009.
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
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 15/03:
Open:  22.800 - 22.980
Low:  22.800 - 22.980
High:  22.800 - 22.980
Close:  22.800 - 22.980
USD Index: 98.927

Ngày 16/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.800 - 22.980
TG Trung tâm : 23.188
Sàn - Trần         : 22.492 - 23.884
CNY Fixing : 6.3800 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 2 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 40 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

nhẹ vào tối qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


