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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Phiên giao dịch ngày hôm qua ghi nhận các thành viên trên thị trường  

đã bán về NHNN lượng ngoại tệ khá lớn khoảng 605 triệu USD khi tỷ giá liên ngân 
hàng giao dịch chủ yếu quanh vùng giá mua vào của cơ quan này. Thông tin đáng chú 
ý trong ngày hôm qua là việc cán cân thương mại cả nước thặng dư khoảng 2.3 tỷ USD 
trong tháng 2 vừa qua đưa mức lũy kế thặng dư tính trong 2 tháng đầu năm đạt mức 
1.8 tỷ USD. Đây có thể xem là kết quả của việc hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại các 
cửa khẩu với Trung Quốc bị sụt giảm trong thời điểm dịch viêm phổi bùng phát tại 
nước này đầu tháng 2 vừa qua. Dự báo tỷ giá tiếp tục chưa có thêm nhiều biến động 
lớn trong ngày hôm nay và với trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống theo ước tính vẫn 
còn ở mức dương, các ngân hàng sẽ tiếp tục bán ngoại tệ về NHNN trong ngày.
   * Thế giới: Tổ chức Y tế Thế giới WHO tối qua cho biết dịch bệnh Covid-19 đã tới 

giai đoạn có thể gọi là đại dịch với hơn 118.000 ca nhiễm đã được ghi nhận tại 114 
quốc gia và 4.291 ca tử vong. Số ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần 
trong hai tuần qua. Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng khá mạnh với thông tin này 
khi Dow Jones giảm gần 6%, S&P 500 và Nasdaq giảm gần 5% vào cuối phiên và hiện 
được đánh giá đã bước vào vùng giá xuống (Bear market). Bên cạnh đó việc Chính phủ 
Mỹ đến nay vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về một gói kích thích kinh tế khẩn 
cấp như đã thông báo trước đó càng làm gia tăng mức độ thất vọng cho toàn thị trường. 
Trước mắt, Chính phủ Mỹ dự kiến trì hoãn thời điểm đóng thuế thu nhập vào ngày 15/4 
sắp tới nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp trước những thiệt hại về kinh tế 
do virus Corona gây ra. Động thái này dự kiến sẽ giúp giữ nguồn tài chính khoảng 200 
tỷ USD trong thanh khoản thị trường. 
   Trong khi đó, NHTƯ Anh đã bất ngờ thông báo cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 50 

điểm về mức 0.25% để hỗ trợ nền kinh tế. Như vậy, sau Mỹ, Anh là quốc gia tiếp theo 
thực hiện cắt giảm lãi suất mạnh tay và đi kèm với đó là gói cứu trợ khẩn cấp dành 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trị giá khoảng 300 tỷ Bảng (khoảng 387 tỷ USD). 
Đây được đánh giá là gói chính sách kinh tế ứng phó với đại dịch mạnh tay nhất hiện 
nay trong bối cảnh theo đánh giá về mặt dịch tễ học, Anh và Mỹ đang được xem là 
hai điểm nóng tiềm năng cho đợt bùng phát tiếp theo sau Trung Quốc và Ý. Động thái 
của NHTƯ Anh đang gia tăng sức ép buộc ECB phải hành động cụ thể trong cuộc họp 
chính sách diễn ra vào tối 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 Năm, ngày 12 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 11/03:
Open:  23.120 - 23.230
Low:  23.120 - 23.230
High:  23.120 - 23.230

Ngày 12/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.120 - 23.230
TG Trung tâm : 23.197
Sàn - Trần         : 22.501 - 23.893
CNY Fixing : 6.9641

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 1 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 29 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.2% vào tối qua

                        Ngày 11/03: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 7 ngày (4,0%/năm)

*Bill:          0/0 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

   Số dư: 147.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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Tỷ giá EUR/USD giảm gần 
0.5% trong phiên giao dịch 
tối qua sau khi Chính phủ Mỹ 
quyết định đình chỉ các chuyến 
bay từ châu Âu đến Mỹ trong 
thời gian 30 ngày và thị trường 
kỳ vọng ECB sẽ có động thái 
cắt giảm lãi suất vào tối nay. 
Theo sau những quyết định mới 
nhất của các NHTƯ lớn trên 

thế giới, ECB đang bị đặt trong tình thế có quá ít sự lựa chọn lúc này do bởi lãi suất 
cơ bản đang ở mức âm trong khi nền kinh tế và du lịch đang bị tàn phá ngày một 
nghiêm trọng bởi virus Corona. Dự kiến ECB có thể cắt giảm lãi suất 0.1% vào tối 
nay để hỗ trợ nền kinh tế đang trên bờ vực suy thoái. Về lý thuyết, thị trường có thể 
kỳ vọng tỷ giá EUR/USD điều chỉnh giảm trở lại nếu ECB quyết định hành động tuy 
nhiên khả năng khá cao là FED sẽ tiếp tục mạnh tay cắt giảm lãi suất trong cuộc 
họp sau đây một tuần nữa. Chính kỳ vọng này sẽ khiến đồng EUR khó lòng giảm 
sâu so với USD như những gì đã xảy ra với đồng GBP sau khi NHTƯ Anh cắt giảm 
lãi suất 0.5% vào chiều hôm qua.

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Năm, ngày 12 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 11/03:
Open:  1.1279 - 1.1282
Low:  1.1256 - 1.1258
High:  1.1366 - 1.1369

Ngày 12/03:
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 1.1245 - 1.1320

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 1.1500 - 1.1600

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 11/03:
Open:  105.64 - 105.67
Low:  104.09 - 104.11
High:  105.67 - 105.70

Ngày 12/03:
Xu hướng : TĂNG 
TODAY (T) : 103.00 - 104.30

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 101.00 -102.50

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Đồng JPY đã bật tăng mạnh 
khoảng 1% vào sáng nay khi thị 
trường châu Á mở cửa với thông 
tin Tổng thống Mỹ quyết định 
tạm ngưng các chuyến bay đến 
từ châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày 
sắp tới hiệu lực vào ngày 13/03. 
Lo ngại những tác động kinh tế 
sẽ được nhân lên gấp bội đặc 

biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không, du lịch và nhà hàng... khiến 
dòng vốn trên thị trường tiếp tục tìm kiếm đến đồng JPY với vai trò tài sản an toàn 
lúc này. Các dự báo kỹ thuật ngắn hạn đã cho thấy tỷ giá USD/JPY có thể về mức 
100 điểm trong tháng 3 này khi nguy cơ kinh tế toàn cầu suy thoái ngày một hiện 
hữu do sự bùng phát của dịch bênh viêm phổi gây ra.
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Market
Update

VND Rate LIBORTenor

ON

2W
1M

2M
3M

 2.50 %

  2.60 %

  2.70 %

  2.90 %

 3.10 %

1.08 %

-

0.80 %
 0.79 %

0.77 %

                                                                                                                   BOND YIELD

Vietnam Government Bond US Government BondTenor

   2Y
   5Y

10Y

1.75 %
1.95 %

  2.27 %
   3.10 %

0.432 %
0.586 %
0.743 %
1.254 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,652
 1,643

   1,671

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

46,95 - 47,35

 46,90 - 47,30
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Năm, ngày 12 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.


