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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng mở cửa đầu tuần ở mức 23.231 - 23.239 trong 

bối cảnh đồng USD đang trên đà suy yếu trên thị trường thế giới. Trạng thái ngoại tệ 
của toàn hệ thống hiện ở mức khá cân bằng nên những báo cáo đánh giá thiệt hại gây 
ra bởi virus Corona đối với nền kinh tế trong và ngoài nước sẽ là nhân tố chi phối tâm 
lý giao dịch trong tuần này. Ước tính sơ bộ đầu tiên từ Tổng cục Hải quan cho thấy cán 
cân thương mại cả nước thặng dư khoảng 100 triệu USD trong tháng 2 với kim ngạch 
thương mại đạt 37.1 tỷ USD, tăng 0.5% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu 
năm tới ngày 20/2, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 6,5 
tỷ USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực 
hiện 2 tháng đầu năm ước đạt 2,5 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ. Ngoài yếu tố ảnh 
hưởng bởi kỳ nghỉ Tết thì dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp cũng là một nguyên 
nhân gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các nhà đầu tư cũng như các quyết định đầu 
tư mới và mở rộng quy mô dự án hiện có của nhà đầu tư nước ngoài. Báo cáo PMI của 
Việt Nam tháng 2 sẽ được công bố trong ngày hôm nay giúp thị trường đánh giá những 
tác động của dịch viêm phổi đối với lĩnh vực sản xuất và dịch vụ thời điểm đầu năm 
này. Dự báo đà giảm của tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục được hỗ trợ trong ngày đầu tuần 
với vùng giá giao dịch quanh mức 23.220 - 23.240.
   * Thế giới: Trong khi thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua một tuần đen tối nhất 

từ trước đến nay thì việc những nguy cơ dịch bệnh viêm phổi có thể bùng phát và lây 
lan nhanh tại Mỹ khiến FED không thể chần chừ thêm nữa. Trong ngày thứ Sáu vừa 
qua, Chủ tịch Powell cho biết cơ quan này đã sẵn sàng hành động để hỗ trợ nền kinh 
tế. Thị trường đang đánh giá khả năng gần như chắc chắn cơ quan này sẽ cắt giảm lãi 
suất vào phiên họp vào tháng 3 tới, mức cắt giảm có thể lên đến 50 điểm cơ bản. Bên 
cạnh đó, một khả năng không loại trừ là nếu tình hình tiếp tục chuyển biến xấu trong 
tuần này, FED có thể không cần đợi đến thời điểm cuộc họp này diễn ra (17 - 18/3) mà 
có thể tiến hành thực hiện cắt giảm lãi suất thông qua một cuộc họp báo bất thường 
với truyền thông như đã từng thực hiện trước đây. Hai lần gần đây nhất FED thực hiện 
điều này là vào tháng 10/2008 trong thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính và tháng 
09/2001 sau thời điểm Mỹ bị tấn công khủng bố. Dự báo chỉ số USD Index có thể tiếp 
tục suy yếu thêm trong tuần này trước kỳ vọng FED sẽ sớm mạnh tay cắt giảm lãi suất 
hỗ trợ nền kinh tế Mỹ. 
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 02 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 28/02:
Open:  23.180 - 23.290
Low:  23.180 - 23.290
High:  23.180 - 23.290

Ngày 02/03:
Xu hướng : GIẢM
Giá niêm yết : 23.180 - 23.290
TG Trung tâm : 23.219
Sàn - Trần         : 22.522 - 23.916
CNY Fixing : 6.9811

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm giảm 5 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY giảm 255 điểm  
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.5% vào tối cuối tuần

                        Ngày 28/02: 
*OMO:    0/1.000  tỷ VND

                    Kỳ hạn: 7 ngày (4,0%/năm)

*Bill:    5.000/5.000 tỷ VND

                    Kỳ hạn: 3 tháng (2.65%/năm)

   Số dư: 120.000 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, 

   Đồng EUR đã tăng khoảng 
1.7% trong tuần vừa qua so với 
USD, mức cao nhất trong vòng 
2 năm trở lại đây chủ yếu được 
hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng 
USD. Dù tình hình lây nhiễm 
virus Corona bùng phát mạnh 
tại Ý và đang lây lan nhanh 
tại Pháp và Đức, đại diện của 
NHTƯ châu Âu cho biết hiện 

tại vẫn chưa cần thiết để triển khai thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ. Các báo 
cáo về CPI và thị trường việc làm tại khu vực châu Âu, số đơn đặt hàng tại các nhà 
máy của Đức sẽ thu hút sự chú ý của thị trường trong tuần này bên cạnh đó là vòng 
đám phán giữa Anh và EU về tương lai hậu Brexit sẽ được khởi động vào ngày đầu 
tuần. Cả 2 bên vẫn đang duy trì cách tiếp cận cứng rắn trong đàm phán. Thủ tướng 
Anh cho biết, nước này sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán nếu tình hình không có 
thêm tiến triển trước tháng 6 năm nay để chuẩn bị cho kịch bản ứng phó với Brexit 
không thỏa thuận trong thời gian còn lại của năm 2020.

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 02 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 28/02:
Open:  1.0999 - 1.1003
Low:  1.0949 - 1.0952
High:  1.1053 - 1.1055

Ngày 02/03:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
TODAY (T) : 1.1030 - 1.1090

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM 
Vùng giá : 1.0950 - 1.1000 

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 28/02:
Open:  109.59 - 109.60
Low:  107.49 - 107.52
High:  109.68 - 109.70

Ngày 02/03:
Xu hướng : TĂNG 
TODAY (T) : 107.80 - 108.40

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 106.50 -108.40

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

Đồng USD điều chỉnh giảm 
xuống mức thấp nhất trong 20 
tuần so với JPY ngày cuối tuần 
vừa qua sau khi Chủ tịch FED 
thông báo cơ quan này có thể 
cắt giảm lãi suất hỗ trợ nền 
kinh tế do diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh viêm phổi tại 

Mỹ. Trong tuần trước, vai trò tài sản an toàn đã giúp đồng JPY tăng khoảng 3.2% so 
với USD, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2016. Kỳ vọng vào các chương trình nới 
lỏng tiền tệ đang được các NHTƯ đồng loạt tung ra đã giúp thị trường chứng khoán 
châu Á hồi phục trở lại đầu giờ sáng nay. Mặc dù không thực hiện cắt giảm lãi suất 
nhưng NHTƯ Nhật sẽ tiếp tục cung cấp đủ thanh khoản cho thị trường thông qua 
nghiệp vụ trên thị trường mở và mua thêm trái phiếu. Dự báo tỷ giá USD/JPY biến 
động theo xu hướng giảm trong tuần này với mức kỳ vọng 106.50 - 108.40.
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VND Rate LIBORTenor
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Vietnam Government Bond US Government BondTenor

   2Y
   5Y

10Y

1.97 %
2.05 %

  2.75 %
   3.65 %

0.790 %
0.860 %
1.100 %
1.660 %

     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,645
 1,585

   1,648

*Unit: USD/ounce *Unit: mil VND/tael
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1Y  4.20 % 1.38 % 4.20 % 1.61 %
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                           LỊCH THÔNG TIN KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN

 Thứ Hai, ngày 02 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.


