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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng điều chỉnh giảm về mức 23.245 - 23.255 vào 

cuối ngày hôm qua khi có thông tin một số nguồn ngoại tệ về thị trường, giúp bổ sung 
thêm nguồn cung. Giá vàng trong nước cũng hạ nhiệt trở lại sau khi thiết lập mức đỉnh 
cao nhất từ trước đến nay trong ngày đầu tuần vừa qua. Mặc dù tình hình dịch bệnh 
viêm phổi đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu nhưng tại Việt Nam công tác phòng 
chống dịch bệnh đang được Chính phủ thực hiện rất tốt. Việt Nam đã hơn 2 tuần nay 
không có thêm ca nhiễm mới, 19 trường hợp bị nhiễm bệnh trước đây đã được chữa 
trị thành công và xuất viện. Đây có thể là lý do tích cực giúp hỗ trợ tỷ giá giữ ổn định 
quanh vùng 23.250 trong những ngày còn lại của tuần này.
   * Thế giới: Chỉ số USD Index đã không thể trụ vững ở mức 99 điểm trong ngày 

hôm qua khi dữ liệu niềm tin tiêu dùng cho thấy những lo ngại của người dân đối với 
triển vọng của nền kinh tế trước áp lực về căng thẳng thương mại và tình hình dịch 
bệnh viêm phổi đang không ngừng lây lan trên toàn cầu. Một quan chức hàng đầu tại 
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) kêu gọi người dân bắt 
đầu chuẩn bị sẳn sàng cho tình huống virus corona lây lan trong nước, trong khi một 
quan chức khác nói rằng đến lúc phải đặt câu hỏi khi nào virus sẽ trở thành đại dịch 
toàn cầu. Dịch bệnh đang có dấu hiệu lây lan rộng tại khu vực châu Âu với ca nhiễm 
đầu tiên đã xuất hiện tại Áo, Croatia và Thụy Sĩ. Với quy chế công dân các nước thành 
viên có thể đi lại tự do trong nội bộ khối liên minh này khiến nguy cơ virus lây lan vô 

cùng nghiêm trọng. Mặc dù vẫn chưa 
quyết định hạn chế đi lại giữa công 
dân các nước, nhưng người đứng 
đầu các quốc gia trong liên minh 
nay đang đánh giá tình hình tại Ý để 
xem xét nghiêm túc vấn đề này. Khi 
dịch bệnh bắt đầu lan nhanh sang 
Trung Đông và Châu Âu, thị trường 
đã không còn thấy nền kinh tế Mỹ có 

thể miễn nhiễm với những tác động tiêu cực từ bên ngoài và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên 
bang Mỹ sẽ phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ với khả năng cao nhất rơi 
vào tháng 6 năm nay. Thị trường chứng khoán Mỹ đã có thêm một phiên giảm điểm 
mạnh trong ngày hôm qua trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Chính phủ Mỹ giảm 
xuống mức thấp kỷ lục từ trước đến nay.
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 Tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 25/02:
Open:  23.220 - 23.330
Low:  23.200 - 23.310
High:  23.220 - 23.330

Ngày 26/02:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 23.190 - 23.300
TG Trung tâm : 23.239
Sàn - Trần         : 22.542 - 23.936
CNY Fixing : 7.0126

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 6 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 106 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.4% vào tối qua

                        Ngày 25/02: 
*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: 110.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU



NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Chuyên viên Phân tích thị trường
Email: hoangnk@acb.com.vn
SĐT   : 0934 20 40 60

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

   Tạm bỏ lại đằng sau những 
lo ngại về tăng trưởng kinh tế 
với dấu hiệu suy yếu ngày càng 
rõ hơn tại Đức và nhu cầu thấp 
từ thị trường Trung Quốc, đồng 
EUR trong ngắn hạn đang tạm 
thời hồi phục khi thị trường gia 
tăng kỳ vọng về khả năng FED 
phải cắt giảm thêm lãi suất để 

hỗ trợ nền kinh tế - động thái có thể khiến đồng USD suy yếu. Báo cáo về niềm tin 
tiêu dùng trong tháng 1 không đạt mức kỳ vọng vào tối qua đã khiến chỉ số USD 
Index giảm về dưới mức 99 điểm qua đó cũng giúp tỷ giá EUR/USD tăng gần 0.3% 
và đây cũng là phiến tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Nhìn chung thông tin về tình hình 
dịch bệnh viêm phổi tại một số thành viên trong liên minh sẽ chi phối xu hướng của 
đồng EUR trong những ngày tới. Tại Ý đã có hơn 300 trường hợp lây nhiễm được 
ghi nhận trong khi đã có những ca dương tính mới với virus Corona tại Áo, Croatia 
và Thụy Sĩ.

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 25/02:
Open:  1.0852 - 1.0855
Low:  1.0828 - 1.0831
High:  1.0890 - 1.0892

Ngày 26/02:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 1.0850 - 1.0905

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

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 25/02:
Open:  110.71 - 110.74
Low:  109.87 - 109.90
High:  111.03 - 111.07

Ngày 26/02:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 109.95 - 110.45

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

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Đồng JPY cũng được hưởng lợi  
từ đà suy yếu của đồng USD 
trong phiên giao dịch tối qua 
với việc ghi nhận mức giảm 
khoảng 0.5% của cặp tỷ giá 
USD/JPY. Các công cụ phân 
tích kỹ thuật đều đã xác nhận 
cho khả năng xu hướng điều 

chỉnh giảm sẽ tiếp tục diễn ra đối với cặp tiền tệ này bên cạnh việc được hỗ trợ 
bởi đà điều chỉnh giảm của chỉ số USD Index. Hiện FED có nhiều công cụ để thực 
hiện nới lỏng thêm chính sách tiền tệ hơn so với NHTƯ Nhật Bản và châu Âu. Vì 
vậy, nếu chính phủ Nhật Bản tiếp tục kiểm soát tốt các vùng dịch viêm phổi tại 
nước này như hiện tại, vai trò tài sản an toàn của đồng JPY tiếp tục sẽ là nơi được 
thị trường đặt niềm tin vào.
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Market
Update

VND Rate LIBORTenor
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Vietnam Government Bond US Government BondTenor
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,653
 1,639

   1,658

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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1Y  4.20 % 1.63 % 4.20 % 1.73 %
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47,20 - 48,10
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Tư, ngày 26 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.


