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 Tâm lý thị trường:  
 * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng duy trì đà tăng trong ngày hôm qua và hiện đã 

gần chạm mức 22.980 - 22.985 vào sáng nay trong khi trên thị trường tự do đang giao 
dịch quanh mức 23.320 - 23.370. Nhiều khả năng mức 23.000 sẽ sớm được chinh 
phục trong tuần này đặc biệt là sau khi báo cáo từ tổng cục Hải quan cho thấy cán 
cân thương mại thâm hụt khoảng -1.62 tỷ USD trong nửa đầu tháng 4, khiến cán cân 
thương mại Việt Nam tính từ đầu năm đến nay tạm thời đảo chiều sang phía thâm hụt 
khoảng 120 triệu USD. 
* Thế giới: Chỉ số USD Index vượt mức 101 điểm trong ngày hôm qua, được hỗ trợ 
từ đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ đồng thời đồng bạc xanh cũng thiết lập mức 
cao nhất trong 20 năm so với đồng JPY tại 129.43 vào sáng nay. Chủ tịch FED tại 
Minneapolis Neel Kashkari, một trong những thành viên ôn hòa tại FED, cho biết rằng 
nếu sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn tiếp diễn, các nhà hoạch định chính 
sách sẽ cần phải có hành động mạnh tay hơn nữa để giảm lạm phát. Trước đó, Chủ 
tịch FED Chicago Charles Evans cũng đã cho biết ông "thoải mái" với lộ trình tăng lãi 
suất trong năm nay bao gồm hai lần tăng 50 điểm cơ bản. Trái ngược với FED, NHTƯ 
Nhật Bản BOJ một lần nữa đã thực hiện mua số lượng trái phiếu Chính phủ Nhật Bản 
không giới hạn vào sáng nay để kiềm chế sự gia tăng của lợi suất 10 năm, vốn đang 
được giữ ở mức trần 0,25%. Sự khác biệt về chính sách giữa FED và BOJ đã khiến 
nhiều nhà phân tích cho rằng việc đồng JPY giảm giá nhanh không phải là không có 
cơ sở, đồng thời mở ra khả năng sẽ có sự can thiệp nếu tỷ giá USD/JPY vượt mức 130.

   Trong báo cáo công bố vào hôm qua, 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã dự báo   tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại đáng kể 
trong năm nay do hậu quả của cuộc chiến 
tại Ukraine trong khi nhiều quốc gia đang 
phải vật lộn với đại dịch Covid-19 cũng như 
lạm phát và lãi suất gia tăng. IMF nhận thấy 

nền kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng khoảng 3,6% trong năm nay, giảm từ mức dự báo 
khoảng 6,1% năm ngoái. Tại Mỹ, trong khi FED đang tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm 
phát cao nhất trong 40 năm, nền kinh tế dự kiến   sẽ chỉ tăng trưởng 3,7% trong năm 
nay và 2,3% vào năm 2023.

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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 Thứ Tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 19/04:
Open:  22.840 - 23.020
Low:  22.840 - 23.020
High:  22.840 - 23.020
Close:  22.840 - 23.020
USD Index: 100.998

Ngày 20/04:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 22.890 - 23.070
TG Trung tâm : 23.117
Sàn - Trần         : 22.423 - 23.811
CNY Fixing : 6.3996 

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 276 điểm
+ Chỉ số USD Index tăng 

0.1% trong ngày hôm qua.

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ


