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 Tâm lý thị trường:  
  * Thế giới: Đồng EUR giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm so với USD 

vào tối qua do bình luận từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine 
Lagarde được xem là dấu hiệu cho thấy ECB sẽ không vội tăng lãi suất, trái 
ngược với nỗ lực thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay của Cục Dự trữ Liên 
bang Mỹ. Bà Lagarde cho biết không có khung thời gian rõ ràng về thời điểm 
lãi suất cơ bản bắt đầu tăng trở lại, có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng 
sau khi kết thúc chương trình kích thích của ECB trong quý III/2022. Cuộc chiến 
ở Ukraine đang đẩy giá nhiên liệu và lương thực vốn đã cao thậm chí còn cao 
hơn nữa. Cuộc chiến đang dần tạo ra cú sốc lạm phát đình trệ đối với châu Âu, 
có nguy cơ làm suy giảm tăng trưởng kinh tế trong khi làm tăng giá cả ở khu 
vực vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng từ Nga. Điều này làm phức 
tạp thêm nhiệm vụ của ECB trong việc loại bỏ các chương trình hỗ trợ kinh tế 
giai đoạn đại dịch Covid-19 vừa qua để giành lại quyền kiểm soát lạm phát mà 
không làm ảnh hưởng đến sự phục hồi sau đại dịch. Bà Lagarde cho biết cuộc 
chiến đã làm tổn hại đến niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp ở châu 
Âu, đồng thời khiến giá nguyên liệu và năng lượng tăng vọt. Nó cũng đã làm 
gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu vốn rất quan trọng đối với các nhà sản xuất 
định hướng xuất khẩu lớn của Châu Âu. 
  Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung đã tăng lên mức cao kỷ lục +7,5% và 

có thể sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng sắp tới. Nền kinh tế khu vực đồng 
EUR vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đại dịch vừa qua. Bên cạnh chiến tranh, 
châu Âu cũng đang đối mặt với sự bất ổn chính trị liên quan đến cuộc bầu cử 
Tổng thống vào tuần tới ở Pháp, khi ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen sẽ đối 
đầu với Tổng thống Emmanuel Macron. Các Ngân hàng Trung ương lớn khác 
trên thế giới, bao gồm cả FED, đang xúc tiến các kế hoạch cho chu kỳ tăng lãi 
suất mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ, với những tác động sâu rộng đến giá tài 
sản toàn cầu. Các lãnh đạo Ngân hàng Trung ương đang muốn tránh những sai 
lầm đã xảy ra vào những năm 1970, khi các cơ quan này giữ lãi suất điều hành 
ở mức thấp bất chấp giá dầu tăng cao, khiến lạm phát vượt ngoài tầm kiểm soát.
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.
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Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 14/04:
Open:  22.800 - 22.980
Low:  22.800 - 22.980
High:  22.800 - 22.980
Close:  22.800 - 22.980
USD Index: 100.339

Ngày 15/04:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 22.810 - 22.990
TG Trung tâm : 23.106
Sàn - Trần         : 22.413 - 23.799
CNY Fixing : 6.3896 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm không 

đổi vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 356 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.5% trong ngày hôm qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


