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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 25/04:
Open: 22.890 - 23.070
Low: 22.890 - 23.070
High: 22.890 - 23.070
Close: 22.890 - 23.070
USD Index: 101.736
(Tỷ giá niêm yết)

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

+ Tỷ giá trung tâm tăng 7
đồng vào sáng nay

USD Index

PBoC

SBV

+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY tăng 681 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
0.5% trong ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng tăng nhẹ lên mức 22.980 - 22.990 trong ngày
đầu tuần trong khi thị trường tự do đang giao dịch quanh mức 23.440 - 23.490. Tính
từ đầu năm đến nay, các TCTD đã mua USD kỳ hạn từ NHNN khoảng gần 7 tỷ USD,
trong đó 2 tuần gần đây nhất đạt khoảng 2,7 tỷ USD.
* Thế giới: Các quy định phòng

Ngày 26/04:
Xu hướng
: TĂNG
Giá niêm yết : 22.890 - 23.070
TG Trung tâm : 23.135
Sàn - Trần
: 22.441 - 23.829
CNY Fixing : 6.5590

dịch Covid-19 nghiêm ngặt tại
Trung Quốc đang tạo ra cơn bão
hoàn hảo tiếp theo đối với chuỗi
cung ứng toàn cầu giữa châu Á, Mỹ
và châu Âu. Hơn 2 năm sau khi đại
dịch Covid-19 bùng phát lần đầu ở
Vũ Hán, chuỗi cung ứng toàn cầu

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

liên tiếp chịu nhiều áp lực lớn và
giờ đây đến lượt sự tắc nghẽn đang diễn ra nghiêm trọng ở các cảng của Trung Quốc,
công xưởng sản xuất hàng hóa lớn nhất của thế giới lúc này. Sự tắc nghẽn này kết
hợp với nguy cơ suy thoái xuất phát từ cuộc chiến tại Ukraine có khả năng làm chệch
hướng quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu vốn đã bị áp lực bởi lạm phát và tiền trình
thắt chặt chính sách tiền tệ của các NHTƯ.
Trung Quốc chiếm khoảng 12% thương mại toàn cầu và các đợt phong tỏa gần đây
đã khiến các nhà máy và kho hàng ngừng hoạt động, việc giao hàng bằng xe tải bị
chậm lại, làm trầm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn tại các nhà chứa container. Trong
ngắn hạn, điều này sẽ làm phát sinh thêm chi phí logistics trong thị trường 22 nghìn
tỷ USD mỗi năm của thương mại hàng hóa toàn cầu, vốn đã sụt giảm mạnh trong năm
2020 và dần phục hồi trở lại vào năm ngoái.
Theo thống kế phải mất trung bình 111 ngày để hàng hóa đến các kho hàng ở Mỹ
kể từ thời điểm chúng sẵn sàng xuất xưởng ở các nhà máy tại châu Á, gần với kỷ lục
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113 ngày được thiết lập vào tháng 1/2022 và hơn gấp đôi thời điểm năm 2019. Hành
trình đi về phía Tây đến Châu Âu thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn - gần kỷ lục
118 ngày. Theo dữ liệu vận chuyển của Bloomberg, tổng số tàu container đang cập
cảng và ở khu neo đậu chung tại cảng Ninh Ba Trung Quốc là 230 tàu, tăng 35% so
với thời điểm này năm ngoái.
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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XU HƯỚNG CÁC CẶP TIỀN TỆ
GBP/USD:
Cặp tiền tệ này đã tăng nhẹ và giao dịch quang biên độ 1.2732 1.2772 trong phiên giao dịch châu Á vào sáng nay. Sau dữ liệu bán lẻ
gây thất vọng trước đó, cuộc khủng hoảng gây ra bởi sự gia tăng của giá
cả sinh hoạt sẽ có tác động nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế trong
năm nay nhưng Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến vẫn sẽ nâng lãi suất
một lần nữa vào tuần tới, đánh dấu lần thực hiện thứ 4 liên tiếp. Lạm
phát đã đạt mức cao nhất trong 30 năm vào tháng trước là 7,0% và các
dự báo cho thấy con số này sẽ cao hơn trong tháng 4 này, có nghĩa là
các hộ gia đình đang phải đối mặt với mức thắt chặt chi phí sinh hoạt
lớn nhất kể từ những năm 1950. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại
dịch Covid-19 gây ra càng trở nên trầm trọng hơn khi cuộc chiến giữa
Nga và Ukraine xảy ra cùng với các đợt phong tỏa tại Trung Quốc trong
khi chi phí năng lượng và thuế đều tăng cao, gây ảnh hưởng lớn đến sức
chi tiêu của người tiêu dùng. Chỉ số CPI trung bình dự kiến sẽ tăng 8,4%
trong quý 2, gấp hơn 4 lần so với mục tiêu 2,0% của BoE và cao hơn so
với dự báo là 7,7% được đưa ra vào tháng trước. Sau đó, giá cả tiêu dùng
sẽ giảm dần trong các quý tới nhưng các ước tính trung bình không cho
thấy CPI có thể trở lại mức mục tiêu của BoE cho đến cuối năm 2023.
Giống như các NHTƯ lớn khác, BoE đã cắt giảm chi phí đi vay xuống
mức thấp kỷ lục khi đại dịch Covid-19 bùng phát để hỗ trợ tăng trưởng
kinh tế nhưng đã bắt đầu chu kỳ thắt chặt trở lại chính sách tiền tệ vào
tháng 12/2021. Thị trường đang đánh giá BOE sẽ tăng lãi suất thêm 25
điểm cơ bản nữa tại cuộc họp vào ngày 5/5 sắp tới, đưa Lãi suất cơ bản
lên mức 1% mặc dù có nhiều ý kiến ủng hộ cho mức tăng lớn hơn là 50
điểm cơ bản. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trước đó đã cắt giảm dự báo tăng
trưởng năm 2022 của Anh xuống 3,7% từ mức 4,7% đưa ra vào tháng
1/2022 và triển vọng năm 2023 xuống 1,2% khi cho biết Anh phải đối
mặt với tăng trưởng kinh tế chậm hơn và lạm phát dai dẳng hơn bất kỳ
nền kinh tế lớn nào khác trong năm tới. Các tín hiệu kỹ thuật đều đang
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hỗ trợ cho xu hướng giảm của cặp GPB/USD với khả năng có thể thử
thách ngưỡng 1.2496. Trong khi bất kỳ mức tăng nào vượt lên trên
1.3028 của đường trung bình 21 ngày sẽ giúp kết thúc xu hướng điều
chỉnh trung hạn và đánh dấu cho đà tăng trở lại.
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.

