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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong tháng 2 chịu nhiều sức ép 

do ảnh hưởng từ sự bùng phát của virus Corona khiến hoạt động giao thương với các đối tác 
thương mại quan trọng như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sụt giảm mạnh. Chỉ số PMI 
hiện đã giảm xuống dưới mức 50 điểm trong tháng vừa qua và cũng là lần giảm đầu tiên 
trong 4 năm. Trên liên ngân hàng, sức ép điều chỉnh giảm vẫn còn hiện hữu khiến tỷ giá 
đóng cửa ở mức 23.226 - 23.232, giảm khoảng 5 đồng so với thời điểm đầu ngày hôm qua. 
Dự báo với những động thái gần đây của FED, khả năng cơ quan này cắt giảm lãi suất trong 
phiên họp sau đây 2 tuần nữa là rất lớn, khiến đồng USD tiếp tục suy yếu trong thời gian này. 
Đà điều chỉnh giảm của tỷ giá liên ngân hàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ với vùng giá giao dịch 
quanh mức 23.200 - 23.230. Tuy nhiên việc điều chỉnh giảm sâu về dưới mức 23.200 là chưa 
thể xảy ra khi tâm lý lo ngại về tình hình dịch bệnh viêm phổi vẫn còn hiện hữu.
   * Thế giới: Sau động thái phát tín hiệu của FED về khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc 

họp tháng 3 sắp tới, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên tăng điểm mạnh nhất trong 
một thập kỷ trở lại đây (hơn 5%) và lấy lại phần nào điểm số mất đi trong tuần vừa qua. Thị 
trường đang kỳ vọng vào khả năng rất cao FED sẽ cắt giảm 50 điểm lãi suất cơ bản hoặc 
chí ít là 25 điểm cơ bản (75% khả năng) vào ngày 18/3 tới. Có thể những động thái chi tiết 
hơn sẽ được lãnh đạo các NHTƯ lớn trên thế giới thảo luận trong phiên họp của nhóm G7 
vào tối nay. Đã có những động thái ủng hộ cho việc nới lỏng thêm chính sách tiền tệ từ Mỹ, 

Nhật và EU và thị trường tài chính thế giới hy 
vọng một gói kích thích tổng hợp có thể sớm 
được hình thành để hỗ trợ nền kinh tế trước 
nguy cơ suy thoái do dịch viêm phổi gây ra. 
Bên cạnh hoạt động phòng chống dịch bệnh, 
việc tái khởi động sản xuất trở lại cũng là một 
ưu tiên hàng đầu của nhiều nền kinh tế lớn hiện 
tại nếu không, việc bơm thêm thanh khoản cho 

thị trường cũng chỉ có tác dụng hạn chế mà còn khiến khối nợ xấu gia tăng hơn nữa. Trong 
ngày cuối tuần vừa qua, thị trường đón nhận cú sốc đầu tiên khi dữ liệu PMI lĩnh vực sản xuất 
và dịch vụ của Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng trong tháng 2 vừa qua. Tình cảnh tương 
tự cũng diễn ra đối với hoạt động sản xuất tại Mỹ khi chỉ số PMI tháng 2 công bố vào tối qua 
đã quay trở lại mức 50.1 mặc dù đà hồi phục đã xuất hiện vào tháng trước đó sau khi thỏa 
thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc được ký kết. 
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 Ba, ngày 03 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 02/03:
Open:  23.180 - 23.290
Low:  23.180 - 23.290
High:  23.180 - 23.290

Ngày 03/03:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 23.180 - 23.290
TG Trung tâm : 23.209
Sàn - Trần         : 22.513 - 23.905
CNY Fixing : 6.9516

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 295 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối qua

                        Ngày 02/03: 
*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: 125.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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   Tỷ giá EUR/USD duy trì ổn 
định ở mức cao nhất trong 2 
tháng so với USD trong phiên 
giao dịch đầu tuần do kỳ vọng 
những biện pháp nới lỏng của 
FED sẽ thực hiện mạnh tay hơn 
so với khu vực liên minh châu 
Âu, một phần vì FED còn nhiều 
dư địa để thực hiện kích thích 

kinh tế hơn. Về mặt kỹ thuật, ngưỡng 1.12 sẽ là ngưỡng kháng cự mạnh của tỷ giá 
EUR/USD trong tuần này. Nếu  cuộc họp của nhóm G7 tối nay mang lại những 
thông tin tích cực như thị trường đang kỳ vọng nhiều khả năng xu hướng tăng của 
đồng EUR sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong tuần.

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 Ba, ngày 02 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 02/03:
Open:  1.1001 - 1.1005
Low:  1.1001 - 1.1005
High:  1.1185 - 1.1188

Ngày 03/03:
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 1.1095 - 1.1160

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM 
Vùng giá : 1.0950 - 1.1000 

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 02/03:
Open:  107.38 - 107.41
Low:  106.97 - 107.00
High:  108.59 - 108.59

Ngày 03/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH 
TODAY (T) : 107.80 - 108.45

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 106.50 -108.40

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Tỷ giá USD/JPY tăng trở lại 
mức 108.5 trong ngày hôm qua 
nhờ sự khởi sắc của thị trường 
chứng khoán toàn cầu làm 
giảm vai trò tài sản an toàn của 
đồng JPY. OECD ngày hôm qua 
cũng phát hành báo cáo hạ dự 
báo tăng trưởng toàn cầu do 

ảnh hưởng của virus Corona gây ra từ mức 2.9% xuống còn 2.4%. Nhìn chung xu 
hướng biến động của các tiền tệ chính trong ngày hôm nay sẽ hướng về cuộc họp 
của nhóm G7 diễn ra vào lúc 19h. NHTƯ Úc đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản 
vào sáng nay và nhiều khả năng một động thái tương tự sẽ được NHTƯ Canada thực 
hiện vào ngày mai và FED trong hai tuần nữa. Trong khi đó, các công cụ kích thích 
kinh tế của BOJ sẽ hướng vào việc hỗ trợ thanh khoản nhiều hơn là tiến hành cắt 
giảm lãi suất. Sự khác biệt này khiến xu hướng giảm của tỷ giá USD/JPY sẽ tiếp tục 
được duy trì trong tuần này.



NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Market Research
Email: hoangnk@acb.com.vn
Tel      : 0934 20 40 60

FINANCIAL MARKETS DIVISION
2nd Floor, 2/20 Cao Thang Street, District 3, HCMC

ACB shall not in any ways be liable for any profit/lost incurred by referring or using information from this report.

                                                                                                            INTERBANK RATE

Tuesday, 03 Mar 2020

Market
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VND Rate LIBORTenor
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,585
 1,591

   1,611

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

 Thứ Ba, ngày 03 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.


