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 Tâm lý thị trường:  
   * Trong nước: Đà tăng mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới đang gây sức ép 

mạnh cho tỷ giá trong nước. Ngay từ đầu giờ sáng nay, tỷ giá liên ngân hàng đã bật tăng 
vượt mức 23.300 và hiện đang giao dịch ở mức 23.368 - 23.378 với lực mua từ các thành 
viên hoàn toàn chiếm ưu thế so với chiều ngược lại. Tỷ giá trên thị trường tự do tăng nhẹ 
so với ngày hôm qua và đang giao dịch ở mức 23.580 - 23.630 trong khi chênh lệch giá 
vàng sáng nay đã tăng mạnh lên mức +3.9 triệu VND/lượng. Hiện các yếu tố thị trường 
vẫn đang hỗ trợ khá mạnh cho đà tăng của tỷ giá liên ngân hàng nên nhiều khả năng thị 
trường sẽ sớm thử thách ngưỡng cao nhất từ trước đến nay thiết lập vào tháng 5/2019 là 
23.425. Bên cạnh đó, cần theo dõi biến động của chỉ số USD Index trong giai đoạn hiện 
tại khi các quốc gia trong nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế đang không ngừng tăng cường các biện 
pháp nới lỏng tiền tệ và bơm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng kết hợp với tâm lý sợ 
hãi dịch bệnh khiến đà tăng của đồng USD được hỗ trợ khá mạnh. Dự báo tỷ giá liên ngân 
hàng giao dịch quanh vùng 23.350 - 23.400 trong ngày hôm nay. 
   * Thế giới: Thị trường tiền tệ thế giới biến động khá mạnh trong phiên giao dịch tối 

qua khi nhu cầu nắm giữ USD tăng mạnh khiến chỉ số USD Index đạt mức cao nhất trong 
vòng 3 năm trở lại đây là 101.7 điểm. Đồng nội tệ của Úc và New Zealand giảm hơn 3% 
so với đồng bạc xanh trong khi tỷ giá GBP/USD cũng giao dịch ở mức thấp nhất kể từ năm 

1985 đến nay. Đồng EUR cũng khởi đầu 
phiên với mức sụt giảm mạnh gần 1.9% so 
với USD tuy nhiên đà giảm đã hạ nhiệt vào 
cuối phiên khi NHTƯ châu Âu ECB thông 
báo gói hỗ trợ kinh tế mạnh tay nhất từ 
trước đến nay thông qua chương trình mua 
trái phiếu hàng tháng trị giá 750 tỷ EUR 
(820 triệu USD). Quyết định của ECB là nỗ 

lực mới nhất trong một chuỗi hành động của các Ngân hàng Trung ương lớn trong tuần 
này để bù đắp tác động của sự bùng phát virus Corona đối với nền kinh tế và thị trường 
tài chính toàn cầu. Châu Âu đang là trung tâm mới của cuộc khủng hoảng dịch bệnh viêm 
phổi lúc này cả về số ca lây nhiễm mới và số người tử vong. Như vậy, ECB sẽ mua vào 
lượng trái phiếu trị giá 120 tỷ EUR mỗi tháng để hỗ trợ nền kinh tế của các thành viên 
trong thời điểm đại dịch đang xảy ra bao gồm cả Hy Lạp - quốc gia có trái phiếu bị tạm 
ngưng giao dịch trong các chương trình trước đó. 
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 Năm, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 18/03:
Open:  23.190 - 23.300
Low:  23.190 - 23.300
High:  23.240 - 23.350

Ngày 19/03:
Xu hướng : TĂNG
Giá niêm yết : 23.280 - 23.400
TG Trung tâm : 23.242
Sàn - Trần         : 22.545 - 23.939
CNY Fixing : 7.0522

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 

10 đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá niêm yết đồng 

CNY tăng 194 điểm  
+ Chỉ số USD Index tăng 

1.6% vào tối qua

                        Ngày 18/03: 
*OMO:     0/0 tỷ VND

*Bill:          0/0 tỷ VND

   Số dư: 147.000 tỷ VND

Kỳ hạn gọi thầu: 1 tuần (4.75%/năm)

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
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 Việc thị trường đang giảm 
nắm giữ các tài sản khác để 
chuyển sang USD khiến chỉ số 
USD Index bật tăng mạnh lên 
trên mức 100 điểm vào cuối giờ 
chiều hôm qua. Trong các cuộc 
khủng hoảng kinh tế trước đây, 
thị trường thường tăng cường 
nắm giữ trái phiếu Chính phủ 
và kim loại quý với vai trò tài 

sản an toàn nhưng xu hướng trên giờ đây đang diễn ra ngược lại, tất cả đều muốn 
nắm giữ đồng USD vào lúc này. Đồng EUR ghi nhận mức giảm 0.7% so với USD vào 
cuối phiên giao dịch hôm qua sau khi NHTƯ châu Âu thông báo gói kích thích kinh 
tế trị giá 750 tỷ EUR để hỗ trợ các Chính phủ thành viên trong giai đoạn khó khăn 
hiện tại. Dự báo đà tăng của chỉ số USD Index sẽ còn tiếp tục trong tuần này và 
trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi tại châu Âu đang diễn biến ngày một nghiêm 
trọng thì khả năng đà giảm của tỷ giá EUR/USD sẽ còn tiếp tục duy trì. Vùng giá 
giao dịch kỳ vọng trong ngày hôm nay sẽ là 1.0789 - 1.0970.

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ EUR/USDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Năm, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ EUR/USD

Ngày 18/03:
Open:  1.0995 - 1.0999
Low:  1.0800 - 1.0803
High:  1.1044 - 1.1047

Ngày 19/03:
Xu hướng : GIẢM
TODAY (T) : 1.0789 - 1.0970

Xu hướng tuần này
Xu hướng : GIẢM
Vùng giá : 1.0980 - 1.1250

TỶ GIÁ USD/JPY

Ngày 18/03:
Open:  107.66 - 107.71
Low:  106.74 - 106.77
High:  108.65 - 108.69

Ngày 19/03:
Xu hướng : TĂNG
TODAY (T) : 108.30 - 111.00

Xu hướng tuần này
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Vùng giá : 105.00 -108.00

 XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/JPY

  Tỷ giá USD/JPY đã có phiên 
tăng điểm thứ 4 trong 5 phiên 
giao dịch gần đây do được hỗ 
trợ bởi đà tăng của đồng USD. 
Dữ liệu lạm phát tháng 2 của 
Nhật công bố hôm nay cho thấy 
sự suy yếu xuất phát từ việc giá 
nhiên liệu giảm và người tiêu 
dùng thận trọng hơn trong chi 
tiêu khi dịch bệnh viêm phổi 

diễn biến ngày một phức tạp khiến nguy cơ suy thoái ngày càng hiện hữu. Dự báo 
tỷ giá USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng trong ngày hôm nay với vùng giá giao dịch 
kỳ vọng là 108.3 - 111.0.
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Market
Update

VND Rate LIBORTenor
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     * The above data are historical trading data

 GOLD PRICE                      OFFSHORE MARKET                                                ONSHORE MARKET

   Open

   Close

   High

   Low

 Gap

 1,537
 1,498

   1,539

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

 Thứ Năm, ngày 19 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.


