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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 28/03:
Open: 22.780 - 22.960
Low: 22.780 - 22.960
High: 22.780 - 22.960
Close: 22.780 - 22.960
USD Index: 99.124

XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 5
đồng vào sáng nay

U%SD Index

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 92 điểm

+ Chỉ số USD Index tăng
0.3% trong ngày hôm qua.

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tổng cục Thống kê cho biết nền kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng
trưởng +5,03% trong quý I.2022 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72%
của quý I/2021 và 3,66% của quý I/2020 nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6,85% của

(Tỷ giá niêm yết)

quý I/2019. Khu vực nông, lâm nghiệp

Ngày 29/03:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.780 - 22.960
TG Trung tâm : 23.151
Sàn - Trần
: 22.456 - 23.846
CNY Fixing : 6.3640

và thủy sản tăng 2,45%, đóng góp
5,76% vào mức tăng trưởng chung;
khu vực công nghiệp và xây dựng
tăng 6,38%, đóng góp 51,08%; khu
vực dịch vụ tăng 4,58%, đóng góp
43,16%. Sản xuất công nghiệp trong
quý I tiếp tục khởi sắc với giá trị toàn
ngành tăng thêm 7,07% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

tạo tăng 7,79%; sản xuất và phân phối điện tăng trưởng ổn định; ngành khai khoáng
tăng trưởng dương chủ yếu do khai thác than và quặng kim loại tăng. Tính chung quý
I, CPI tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 0,81%.
Một yếu tố rủi ro chính đối với nền kinh tế là giá nguyên liệu tăng đột biến đã tác
động đáng kể đến ngành sản xuất của Việt Nam và có thể trở thành lực cản đối với
tăng trưởng kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào hoạt động ngoại thương. Bên cạnh đó,
việc giá xăng dầu tăng mạnh cũng góp phần làm gia tăng chi phí của nền kinh tế,
khiến áp lực lạm phát sẽ ngày một lớn dần hơn trong thời gian tới.
* Thế giới: Tỷ giá USD/JPY tăng mạnh lên mức cao nhất trong 7 năm sau động thái
mua vào trái phiếu để kiểm soát lợi suất trái phiếu 10 năm của NHTƯ Nhật Bản theo
thông báo vào đầu tuần này. Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã mua hơn
500 triệu USD trái phiếu vào ngày đầu tuần này và tuyên bố sẽ mua thêm ba ngày
không giới hạn để bảo vệ mục tiêu lợi suất 10 năm là 0,25%. Động thái này là minh
chứng cho quyết tâm giữ vững mục tiêu chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng của Nhật
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Bản, nhấn mạnh sự tương phản hoàn toàn so với kế hoạch thắt chặt lãi suất mạnh tay
từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Theo các chuyên gia kinh tế việc đồng yên suy yếu liên
tục đang ngày càng làm trầm trọng thêm lạm phát tại Nhật Bản bằng cách làm tăng
chi phí nhập khẩu, đặc biệt là năng lượng.
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.

