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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng nhìn chung giao dịch khá ổn định quanh mức 

23.600 kể từ sau khi NHNN thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá bán niêm yết xuống 
mức  23.650. Mặc dù tâm lý lo ngại về dịch bệnh viêm phổi đang hiện hữu trên toàn 
thị trường tuy nhiên đà suy yếu của đồng USD trên thị trường thế giới đã giúp tạo ra sự 
cân bằng cho xu hướng biến động tỷ giá thời điểm hiện tại. Điều này dự kiến giúp tỷ 
giá tiếp tục giao dịch chủ yếu quanh vùng 23.600 - 23.650 trong tuần này. Sáng hôm 
nay, thị trường tự do đang giao dịch ở mức 23.760 - 23.820, chênh lệch giá vàng đang 
ở mức 1.5 triệu VND/lượng trong khi trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống theo quan 
sát của chúng tôi đã quay trở lại mức cân bằng. 
   * Thế giới: Sau khi nhu cầu nắm giữ USD vì mục đích thanh khoản tạm thời đã ổn 

định trở lại trên phạm vi toàn cầu nhờ những động thái mạnh tay của FED trong 2 tuần 
vừa qua thì giờ đây tâm lý lo ngại về tình hình dịch bệnh tại Mỹ lại đang chi phối đà 
suy yếu của đồng bạc xanh. Trong tuần vừa qua, đồng USD đã giảm gần 3.5% - mức 
giảm mạnh nhất kể từ năm 2009 và đánh mất gần như hoàn toàn đà tăng của tuần trước 
đó. Mỹ đã chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành trung tâm mới của dịch bệnh 
Covid-19 với hơn 141 ngàn ca nhiễm bệnh và gần 2.5 ngàn trường hợp đã tử vong. Tổng 
thống D. Trump ngày cuối tuần đã quyết định kéo dài khuyến cáo duy trì khoảng cách 
an toàn xã hội cho đến cuối tháng 4 dù trước đó đã từng tuyên bố có thể kêu gọi người 
lao động tại Mỹ quay trở lại làm việc vào ngày 12/4 tới. Người đứng đầu Viện Bệnh dị 
ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia của Mỹ cho biết kịch bản số ca tử vong tại Mỹ có 
thể lên đến 100 ngàn với số lượng ca lây nhiễm ước tính hàng triệu trong đợt này và 
khuyến cáo cần áp dụng các biện pháp cách ly an toàn xã hội mạnh tay. Dự báo đỉnh 
dịch của Mỹ sẽ xuất hiện trong 2 tuần tới với kỳ vọng có thể khống chế vào đầu tháng 6.
   Với gói cứu trợ kinh tế trị giá 2 ngàn tỷ USD vừa được Tổng thống Trump ký thông 

qua vào cuối tuần trước, sẽ có khoảng ngân sách 250 tỷ USD là tiền được chuyển 
đến tay các hộ gia đình nhằm giúp họ chi trả các chi phí sinh hoạt... trong giai đoạn 
nhiều doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh 
Covid-19. Có thể quy mô gói cứu trợ sẽ tiếp tục tăng lên mức 4.500 tỷ USD nếu tình 
hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Trong cuộc khủng hoảng 
2008, Chính phủ Mỹ cũng đã từng chuyển 100 tỷ USD đến tay người dân để kích thích 
chi tiêu qua đó giúp hồi phục nền kinh tế sau giai đoạn khủng hoảng.
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 Hai, ngày 30 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 27/03:
Open:  23.560 - 23.710
Low:  23.550 - 23.700
High:  23.560 - 23.710

Ngày 30/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 23.550 - 23.700
TG Trung tâm : 23.230
Sàn - Trần         : 22.533 - 23.927
CNY Fixing : 7.0447

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 20 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.7% vào tối cuối tuần

                        Ngày 27/03: 
*OMO:     1/1.000 tỷ VND

          (Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 3.5%) 

*Bill:          0/0 tỷ VND

   Số dư: 147.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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 Đà suy yếu của đồng USD 
đã giúp EUR có một tuần tăng 
điểm khá ấn tượng với mức 
tăng hơn 4.2%. Như vậy chỉ 
trong vòng tháng 3 này, cặp 
tiền tệ EUR/USD đã cùng thiết 
lập nên mức cao nhất và thấp 
nhất trong 12 tháng trở lại đây 
trong bối cảnh thị trường đang 
biến động khá mạnh. Mặc dù 

liên minh châu Âu đang phát đi tín hiệu sẽ kích thích tài khóa mạnh tay hơn để bảo 
về nền kinh tế khu vực trước đại dịch Covid-19 tuy nhiên vẫn tồn tại sự chia rẽ khá 
lớn về cách thức và quy mô thực hiện giữa các nước thành viên. Động thái này ở 
Mỹ đang được thực hiện nhanh hơn và mạnh tay hơn qua đó khiến đà suy yếu của 
đồng USD có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Trong ngày đầu tuần, dự báo tỷ 
giá EUR/USD sẽ xuất hiện tín hiệu điều chỉnh kỹ thuật trở lại sau nhiều phiên tăng 
điểm liên tục vừa qua. Vùng giá giao dịch trong ngày đầu tuần sẽ là 1.1040 - 1.1150. 

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 EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Hai, ngày 30 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 27/03:
Open:  1.1029 - 1.1031
Low:  1.0952 - 1.0954
High:  1.1146 - 1.1149

Ngày 30/03:
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 1.1040 - 1.1150

Xu hướng tuần này
Xu hướng : TĂNG
Vùng giá : 1.1250 - 1.1330

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 27/03:
Open:  109.58 - 109.61
Low:  107.74 - 107.77
High:  109.70 - 109.73

Ngày 30/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 106.80 - 108.00

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 105.00 -106.00

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

  Tỷ giá USD/JPY đã giảm phiên 
thứ 3 liên tiếp vào ngày thứ 
Sáu tuần trước nhờ được hỗ trợ 
bởi đà suy yếu của đồng USD. 
Thị trường đang lo ngại Chính 
phủ Nhật Bản sắp phải tuyên 
bố tình trạng khẩn cấp do tình 
hình diễn biến ngày một phức 

tạp của virus Corona tại nước này. Trước đó, Chính phủ nước này được đánh giá đã 
thực hiện khá mạnh tay và thành công nhiều biện pháp để hạn chế đợt bùng phát 
đầu tiên của dịch bệnh viêm phổi. Dự báo xu hướng tỷ giá USD/JPY tạm thời giao 
dịch ổn định quanh mức 106.80 - 108.00 trong ngày đầu tuần.
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET
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   High

   Low

 Gap

 1,625
 1,625

   1,630

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Hai, ngày 30 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.


