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NỘI DUNG

Thị trường tài chính đã kết thúc quý đầu tiên của năm 2022. Đây cũng là thời điểm 
để tổng kết tất cả các sự kiện quan trọng xảy ra trong Q1 và đưa ra những dự báo 
trong tương lai gần.

Cuối cùng thì Fed đã thực hiện chính sách diều hâu trong Q1 2022 sau khi tình hình 
lạm phát gia tăng với quyết định nâng lãi suất tại cuộc họp của FOMC vào tháng 3. 
Đây không chỉ là một quyết định đơn lẻ - nhiều đợt tăng lãi suất tiếp theo cũng được 
dự đoán sẽ xảy ra.

Theo CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch đang nghiêng về khả năng lãi suất sẽ 
tăng lên 175-200 điểm phần trăm trong mùa hè.

CHÍNH SÁCH DIỀU HÂU CỦA FED

Nội dungVàngDầuDầu
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Thoạt tiên, đây có vẻ là một thực tế đáng lo ngại bởi lãi suất cao sẽ gây áp 
lực lên giá cổ phiếu và các tài sản khác. Chi phí vay nợ gia tăng có thể tạo 
thêm áp lực lên tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy thị 
trường cổ phiếu thường tăng trưởng trong các chu kỳ diều hâu của Fed. Nói 
một cách dễ hiểu: nền kinh tế đang tăng tốc trong các chu kỳ tăng lãi suất, 
và điều đó khiến giá cổ phiếu đi lên.

Nguồn: сmegroup.com

Nguồn: macromicro.me

Hình 1: xác suất của các kịch 
bản khác nhau cho lãi suất

Hình 2. mối tương quan giữa S&P 500 
và Lãi suất quỹ liên bang

TARGET RATE PROBABILITY HISTORY FOR FEDERAL RESERVE MEETING 27 JUL 2022

Giá cổ phiếu có xu hướng giảm theo kỳ vọng trước khi chu kỳ xảy ra, nhưng 
thường không giảm trong suốt chu kỳ.



Lạm phát đã gia tăng đáng kể trong bối cảnh giá năng lượng cũng như chỉ 
số giá tiêu dùng và giá sản xuất leo thang. Hiện tại, sau khi Fed bắt đầu 
tăng lãi suất, tăng trưởng của giá hàng hóa hầu hết đã ngừng lại: giá dầu 
thô, khí đốt tự nhiên và vàng đang dao động trong vùng giao dịch với tâm 
lý chờ đợi thông tin mới.

Tuy nhiên, những yếu tố không chắc chắn liên quan đến cuộc khủng hoảng 
Nga-Ukraine gần đây có thể làm sự gián đoạn chuỗi cung ứng, bắt nguồn 
từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trở nên trầm trọng thêm.

Cuộc chiến ở Đông  u có tác động đến các thị trường năng lượng với giá 
khí đốt và dầu mỏ tăng cao, và điều đó có thể gây ra một loạt các tác 
dụng phụ bất lợi.

LẠM PHÁT

NGA XÂM LƯỢC UKRAINE VÀ
COVID-19

  Nguồn: ycharts.comHình 3: Tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ
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Thứ nhất, sự gián đoạn chuỗi cung ứng bắt nguồn từ đại dịch Covid-19 có thể làm 
trầm trọng thêm và tạo ra nhiều biến động hơn cho thị trường hàng hóa và làm gia 
tăng sự không chắc chắn nói chung cho các lĩnh vực kinh tế khác.

Ví dụ, Goldman Sachs đã hạ dự báo triển vọng cho ngành bán dẫn và hạ xếp hạng 
đối với AMD, INTC, MCHP và TER.

Do ngành này thường đi tiên phong trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế, sự phục 
hồi kinh tế hậu Covid đang gặp áp lực lớn.

Mặc dù nhiều quốc gia đã và đang hướng tới việc mở cửa trở lại do Covid-19 có thể 
trở thành một căn bệnh đặc hữu, đại dịch vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Một số quốc 
gia, chủ yếu là Trung Quốc, vẫn áp đặt các lệnh cấm và hạn chế nghiêm ngặt nhằm 
tuân theo chính sách Zero Covid.

7.87% for Feb 2022

KẾT LUẬN

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường đánh giá tốc độ phục hồi kinh tế, căng 
thẳng địa chính trị và lạm phát. Mây đen chiến tranh đã làm gia tăng thêm nhiều 
yếu tố không chắc chắn cho những vấn đề này. Tuy nhiên, giờ đây các thị trường đã 
có quan điểm rõ ràng về những gì Fed sẽ làm, và đó là nền tảng tốt để xây dựng các 
dự báo.

Nếu nền kinh tế thế giới phục hồi tốt và không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự 
leo thang địa chính trị, thị trường chứng khoán sẽ có nhiều khả năng tăng trưởng. 
Thông thường, sự tăng trưởng này cũng thúc đẩy thị trường tiền điện tử tăng theo. 
Những nhà đầu tư dài hạn ưa thích nắm giữ Bitcoin, vì vậy nhiều người tin tưởng 
vào xu hướng tăng dài hạn đối với tỷ giá BTCUSD. Điều đó có thể tạo ra nhu cầu 
không chỉ đối với Bitcoin mà còn đối với thị trường tiền điện tử nói chung.
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Thị trường chứng khoán nói chung đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn 
trong Q1: hầu hết các cổ phiếu công nghệ đều bị tác động tiêu cực không nhỏ 
do các nhà đầu tư có tâm lý giảm thiểu rủi ro trước khi chu kỳ diều hâu của 
Fed diễn ra. Trên thực tế, chỉ số S&P 500 đã sụt giảm quý đầu tiên sau hai năm. 
Lĩnh vực công nghệ và cổ phiếu đầu cơ chu kỳ chịu ảnh hưởng lớn nhất. Ví dụ, 
ARKK, quỹ ETF bao gồm những cổ phiếu tăng trưởng với mức tăng trưởng cao 
nhất trong giai đoạn 2020-2021, đã giảm mạnh hơn 50% so với mức đỉnh.

Hãy cùng xem xét diễn biến cơ bản của các chỉ số chứng khoán phổ biến nhất.

Mức độ biến động của thị trường vẫn tương đối thấp, vì vậy thị trường đã 
không chứng kiến bất kỳ sự sụt giảm mạnh nào: S&P 500 và Nasdaq, chủ yếu 
là chỉ số sau, đã giảm trong suốt cả quý cho đến khi cuộc họp của FOMC diễn 
ra vào tháng 3, sau đó thị trường chứng khoán đã tìm thấy tín hiệu lạc quan và 
thể hiện hiệu suất tốt hơn nhiều so với trước đó .

Đây chính là cách thức hoạt động của nguyên tắc cũ “mua tin đồn, bán sự thật”. 
Thị trường không thích sự không chắc chắn, chẳng hạn như phản ứng không 
rõ ràng của Fed đối với vấn đề gia tăng lạm phát. Khi cuộc họp báo của Jerome 
Powell thực sự được tổ chức và hành động tăng lãi suất thực sự diễn ra, các 
nhà giao dịch chuyển trọng tâm chú ý sang những động lực tăng trưởng khác, 
ví dụ như sự phục hồi kinh tế.

S&P 500 tỏ ra vững vàng hơn một chút so với Nasdaq do cổ phiếu năng lượng 
có hiệu suất tốt hơn so với các ngành khác trong Q1.



Hầu hết các lĩnh vực đang chuyển động 
cùng xu hướng với các chỉ số, ngoại trừ 
lĩnh vực năng lượng đang đạt đến mức 
đỉnh mới trong Q1. Exxon Mobil, Occidental 
Petroleum, Chevron và các tên tuổi ngành 
năng lượng khác đã chứng kiến mức tăng 
vượt trội hơn so với dự báo trong bối cảnh 
các cổ phiếu công nghệ có hiệu suất khá tệ.

Liệu điều đó có ngụ ý rằng nhà giao dịch nên 
chú ý đến cổ phiếu năng lượng vào lúc này?

Không hẳn là như vậy. Hầu hết các dự đoán 
hiện tại về lạm phát và leo thang căng thẳng 
địa chính trị có thể đã phản ánh vào giá cổ 
phiếu. Hành động mua vào tại đỉnh có thể 
không phải là khôn ngoan tại thời điểm này.

Hãy cùng phân tích kỹ hơn một số mã cổ 
phiếu cụ thể.

CÁC LĨNH VỰC
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Cổ phiếu AAPL đã xuất hiện trong báo cáo triển vọng quý trước, và giá của 
nó đã đi đúng như dự đoán. AAPL vẫn là một trong những công ty tốt nhất 
trong lĩnh vực công nghệ, với các yếu tố cơ bản mạnh mẽ và doanh thu 
tăng trưởng liên tục.

AAPL đã ghi nhận kết quả lợi nhuận tích cực bất ngờ trong quý trước và 
điều đó có thể lặp lại một lần nữa, đặc biệt nếu triển vọng nền kinh tế tốt 
hơn dự đoán. Với tỷ lệ P/E khoảng 28, cổ phiếu này còn khá xa mới đạt đến 
trạng thái “quá mua”. Có vẻ như AAPL có thể trở thành một công cụ phòng 
ngừa lạm phát tốt vào năm 2022.

AAPL
Từ góc nhìn kỹ thuật, AAPL đã phá vỡ giới hạn trên của mô hình “cờ đuôi nheo” 
(pennant) như được minh hoạ trên đồ thị bên dưới, và có vẻ đã sẵn sàng để tiếp 
tục đi lên. Một tín hiệu thống kê phổ biến cho thấy rằng giá của các cổ phiếu 
mạnh thường tích lũy trước ngày công ty công bố kết quả kinh doanh, vì vậy đó 
là một yếu tố báo hiệu khả năng tăng giá khác phù hợp với bối cảnh hiện tại.
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Một ứng cử viên khác có khả năng bứt phá là Biogen 
(BIIB). Cổ phiếu của công ty này đã bị bán tháo mạnh 
trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về chính sách tiền tệ 
thắt chặt và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu ngày càng giảm. 
Tuy nhiên, từ góc nhìn phân tích cơ bản, mức giá hiện 
nay có vẻ quá thấp. Mức giá hợp lý của BIIB (dựa trên dự 
báo đồng thuận) dự kiến rơi vào khoảng $238 - cao hơn 
xấp xỉ 20% so với giá hiện tại.

27 nhà phân tích đưa ra dự báo giá trong 12 tháng cho Biogen 
Inc có mục tiêu trung bình là 236.00, với ước tính cao là 350.00 
và ước tính thấp là 185.00. Ước tính trung bình thể hiện mức 
tăng + 9.96% so với mức giá cuối cùng là 214.63.

Từ góc độ kỹ thuật, BIIB có 
thể đang xây dựng một mô 
hình “nền giá phẳng” hoặc 
mô hình “cốc và tay cầm” - 
theo một cách hiểu khác. 
Nếu mô hình được hoàn 
thành, giá có thể xuyên phá 
lên trên như được thể hiện 
trên biểu đồ.

BIIB
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Dự báo giá chứng khoán

Visa đang thể hiện sức mạnh 
tương đối so với các công ty 
cùng ngành fi ntech với mức dự 
báo đồng thuận là $270-300. 
Giá cổ phiếu đang xây dựng 
mô hình “hai đáy” gần với mức 
giá hiện tại; điều này cho thấy 
khả năng tăng giá với mức giá 
có thể sớm lên đến $270-300.

V



Vào cuối quý đầu tiên của năm 2022, một số công ty 
quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới bắt đầu cung cấp 
hoặc cho phép khách hàng của họ kết hợp tài sản là 
tiền điện tử vào danh mục đầu tư của mình. Các công 
ty này bao gồm Goldman Sachs và Blackrock. Tổng tài 
sản hai công ty này quản lý lên đến $11,5 nghìn tỷ.

Nếu khách hàng của họ chỉ phân bổ 5% tổng danh 
mục đầu tư vào tiền điện tử, đó sẽ là một dòng vốn 
lên tới $500 tỷ. Với mức vốn hóa thị trường hiện tại 
của tiền điện tử là hơn $1,5 nghìn tỷ, chúng ta có thể 
sẽ chứng kiến sự tăng trưởng tương đương khoảng 
một phần ba tổng vốn hóa. Điều này có thể ảnh 
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá tiền điện tử.

Các ETF Bitcoin giao ngay cũng sẽ được chú ý. Sự ra 
đời của các ETF này có thể trở thành một trong những 
kênh đầu tư tốt nhất để các nhà đầu tư lớn tuổi có cơ 
hội tham gia thị trường tiền điện tử.

TIỀN ĐIỆN TỬ BITCOIN
BỐI CẢNH HIỆN TẠI

Nguồn: glassnode.comBitcoin: Mean Hash Rate
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Chúng ta có thể xác thực dữ liệu trên bằng cách nhìn vào số tiền bị rút 
ra mỗi ngày từ các sàn giao dịch trên toàn cầu. Từ dữ liệu được trình bày 
bên dưới, có thể thấy rằng dòng tiền liên tục chảy ra, đặc biệt là vào cuối 
tháng 3 với số tiền bị rút ra lên tới khoảng 15.000 BTC.

Thêm vào đó, giá không tăng trong 5 tháng vừa qua nhưng đáng ngạc nhiên là 
hoạt động khai thác tiền điện tử đang mạnh mẽ hơn. Sự tăng trưởng này cho 
thấy nhiều cỗ máy khai thác đang hoạt động để đảm bảo an toàn cho mạng 
lưới. Khi mạng lưới Bitcoin trở nên an toàn hơn, sẽ có nhiều nhà đầu tư tổ chức 
cân nhắc đầu tư nhiều tiền hơn vào Bitcoin.

Dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch toàn cầu tiếp tục giảm kể từ mức cao 
nhất vào tháng 7 năm 2021 (sau đợt sụt giảm vào tháng 5 năm 2021), và 
vẫn tiếp tục giảm tại thời điểm viết báo cáo. Con số này thể hiện một thông 
tin quan trọng, bởi số lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm xuống thấp 
hơn có thể dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung trên các sàn giao dịch, do đó, 
các nhà tạo lập thị trường sẽ dễ dàng tác động vào giá hơn. Dữ liệu được 
trình bày dưới đây cho thấy dự trữ Bitcoin tiếp tục giảm kể từ mức cao nhất 
mọi thời đại vào tháng 11 năm 2021.

CUNG VÀ CẦU

 Nguồn: glassnode.comBitcoin: Balance on Exchanges 
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  Nguồn: glassnode.comBitcoin: Net Transfer Volume



Từ góc độ kỹ thuật, giá chạm đáy ở mức 
khoảng $33.000 trong quý đầu tiên trước khi 
ổn định và dao động trong phạm vi sideway, 
tạo thành một tam giác cân. Gần đây, giá đã 
phá vỡ ngưỡng kháng cự của mô hình quanh 
mức $45,000. Dựa trên mô hình, giá có thể 
tiếp tục tiến đến gần mục tiêu, nhưng một số 
nhà giao dịch cũng có thể đóng các vị thế của 
họ nếu giá chạm vào đường song song với 
đường hỗ trợ dốc lên trên của nó.

Nếu giá tiếp tục đi lên, nó có thể đạt mức 
$54.000-56.000. Xa hơn nữa, giá có thể chạm 
mức cao nhất mọi thời đại mới.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Nguồn: tradingview.comBitcoin vs US Dollar, 1W
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Vào đầu Q2 năm 2022, cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang diễn ra. Xung đột này đã gây ra sự gia tăng lạm phát 
trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga và, ở mức độ thấp hơn, Ukraine, 
và một số quốc gia nhập khẩu lúa mì từ Ukraine.

VÀNG

Nguồn: tradingeconomics.com

BỐI CẢNH TOÀN CẦU

12

Lạm phát đạt 7,9% - mức cao nhất trong lịch sử 
40 năm tại Hoa Kỳ - cao hơn gấp bốn lần so với 
mức lạm phát trung bình ở Hoa Kỳ (khoảng 2%). 
Sự gia tăng của lạm phát đã gây ra mối lo ngại 
ngày càng tăng về khả năng xảy ra siêu lạm phát.

Khi lạm phát tiếp tục leo thang, Fed đã phản ứng 
lại bằng cách tăng lãi suất huy động vốn. Cũng 
có tin đồn rằng Fed có thể sẽ mạnh tay hơn trong 
việc thực hiện tăng lãi suất vào Q2 năm 2022.

Lần tăng lãi suất đầu tiên được thực hiện vào 
tháng 3 năm 2022 đã gây ra một số biến động 
cho nhiều công cụ tài chính, nhưng có vẻ như 
nhiều công cụ cũng đã phản ánh chính sách
 thắt chặt tiền tệ này vào giá, bởi vì sự biến 
động này không kéo dài.

American annual infl ation, %



Khối lượng giao dịch các ETF vàng bắt đầu gia tăng 
vào tuần thứ hai của tháng 2 năm 2022. Xu hướng 
này tiếp tục diễn ra đến cuối tháng 3 năm 2022. Hiện 
tượng này rõ ràng gây ra bởi sự không chắc chắn bắt 
nguồn từ cuộc chiến ở Ukraine.

Nhiều nhà đầu tư đã chuyển từ các kênh đầu tư khác 
sang vàng do nền kinh tế ở Hoa Kỳ tồn tại nhiều yếu 
tố không chắc chắn. Dữ liệu dòng chảy vàng trong 
khu vực của ETF dưới đây thể hiện sự thay đổi này.
presentan a continuación muestran el cambio.

Nguồn: gold.org

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
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Từ góc độ kỹ thuật, giá vàng cuối cùng đã 
chạm mức $2.000/ounce một lần nữa. Giá 
đã chạm mục tiêu của tam giác cân trong 
khoảng $2.000-2.100, sau đó lao dốc và giao 
dịch ở mức $1,890 hai lần trong thời gian 
ngắn. Khi giá di chuyển trong kênh ngang, 
chờ đợi một sự bứt phá rõ ràng thường sẽ là 
phương án an toàn hơn. Nếu giá có thể vượt 
qua ngưỡng kháng cự khoảng 1.965 USD/
ounce, có khả năng giá sẽ quay trở lại mức 
$2.000-2.050. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống 
dưới $1,890, không loại trừ khả năng giá sẽ 
rơi tiếp về vùng $1,830-1,850.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Nguồn: tradingview.comGold vs US Dollar, 1W
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Sự kiện Nga xâm lược Ukraine đã gây ra một cú sốc về nguồn cung đột ngột cho 
thị trường dầu bởi quốc gia lớn nhất thế giới này cũng là quốc gia xuất khẩu dầu 
thô lớn nhất vào năm ngoái. Nguồn cung từ Nga dự kiến sẽ giảm trung bình 
khoảng 3 triệu thùng/ngày trong tháng 4, xấp xỉ 3% tổng sản lượng toàn cầu. 
Các lệnh trừng phạt của các quốc gia khác nhau là một yếu tố ảnh hưởng quan 
trọng, nhưng khả năng sản xuất thêm dầu của Nga cũng đã suy giảm do hậu 
quả gián tiếp của chiến tranh.

Các quốc gia khác dường như cũng đang gặp khó khăn trong việc gia tăng 
nguồn cung dầu. Đặc biệt là tại Hoa Kỳ - một trong ba nhà sản xuất dầu hàng 
đầu thế giới cùng với Nga và Ả Rập Xê-út, số lượng giàn khoan đang hoạt động 

DẦU
NGUỒN CUNG

  Nguồn: Trading Economics/Baker Hughes Co   Nguồn: Trading Economics /OPEC
Số lượng giàn khoan dầu 
của Baker Hughes

Sản lượng dầu trung bình hàng ngày 
ở Ả Rập Xê Út, nghìn thùng

đã không tăng đáng kể kể từ khi bắt đầu giai đoạn này của cuộc chiến Nga-Ukraine 
vào cuối tháng 2:

Tất nhiên, các công ty cần có thời gian để phát triển cơ sở hạ tầng và quy trình cần 
thiết để thúc đẩy sản xuất, ngay cả khi giá bán cao là một động lực mạnh mẽ, nhưng 
nguồn cung có thể tăng lên đáng kể vào cuối Q2. Quyết định giải phóng kho dầu dự 
trữ chiến lược của Mỹ hiện đã làm giảm áp lực cho người tiêu dùng, nhưng điều này 
có thể không kéo dài.

Tính đến cuối tháng 3 năm 2022, chỉ có Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 
nhất có năng lực khai thác đáng kể và khá dễ dàng triển khai, nhưng dường như họ 
không muốn tăng sản lượng, chủ yếu vì lý do chính trị. Mối quan hệ lạnh nhạt hơn giữa 
chính phủ Ả-rập Xê-út và Mỹ đã trở nên rõ ràng kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, 
đặc biệt là khi Mỹ tích cực lên tiếng chống lại cuộc chiến đang diễn ra ở Yemen vào năm 
ngoái. Sản lượng dầu hàng ngày của Ả Rập Xê Út trong tháng 2 là khoảng 10,2 triệu 
thùng, thấp hơn đáng kể so với mức kỷ lục 12 triệu thùng:
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NHU CẦU

Mặt trái của xu hướng giảm nguồn cung từ 
Nga là tình trạng tăng giá dự kiến sẽ ảnh 
hưởng đến nhu cầu ở một số khu vực trong 
Q2 năm 2022 và có thể lâu hơn nữa. Tình 
hình lạm phát cực cao hiện nay ở hầu hết các 
nền kinh tế lớn, các nước phát triển có khả 
năng cản trở tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, chính sách Zero Covid của 
Trung Quốc có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến 
nhu cầu dầu. Nhiều thành phố khác nhau, 
bao gồm Thượng Hải, đã bắt đầu phong toả 
vào khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4.

Ngược lại, gần như tất cả các quốc gia lớn 
khác đã giảm đáng kể các hạn chế đi lại do 
Covid, thậm chí một số quốc gia đã bãi bỏ 
hoàn toàn các biện pháp này. Nhu cầu 
hàng không tiếp tục phục hồi mạnh mẽ 
trong mùa hè này.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT
Dầu đã tăng giá cực mạnh ngay sau cuộc tấn công gần đây nhất của Nga vào Ukraine và chạm mức $128 - mức cao 
nhất trong hơn bảy năm. Mức giá quanh $92 đối với dầu nhẹ của Mỹ vào khoảng giữa tháng 3 có thể là một vùng hỗ 
trợ quan trọng trong quý này, trong khi mức kháng cự quanh $115 có thể tạo ra đỉnh của kênh.

Trừ khi các thị trường nhận được thông tin mới quan trọng trong vài tuần tới - về nguồn cung, nhu cầu hoặc triển 
vọng tăng trưởng kinh tế - giá dầu có thể chỉ dao động trong vùng giá này. Không giống như nhiều CFD phổ biến 
khác, dầu nói chung ít bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ, vì vậy nó có thể là một trong những công cụ phù hợp hơn 
cho các nhà giao dịch tích cực chấp nhận rủi ro trong quý này.

 Nguồn: tradingview.comCFDs on Brent Crude Oil, 1D

Demand
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Như đã đề cập ở phần tổng quan, việc Mỹ tích 
cực thắt chặt chính sách tiền tệ dường như đã 
được phản ánh vào giá. Mặc dù tình hình có vẻ 
ít chắc chắn hơn ở Anh và khu vực đồng tiền 
chung châu  u, nhưng những người tham gia 
nhìn chung dự đoán các ngân hàng trung ương 
này ít nhất sẽ thể hiện động thái diều hâu ở 
mức vừa phải vào cuối Q3.

Tuy nhiên, Úc nhận được tương đối ít sự chú 
ý. Sự gia tăng động thái diều hâu của Ngân 
hàng Dự trữ Úc (RBA) sau tuyên bố của họ vào 
ngày 4 tháng 4 có thể khiến đồng Đô la Úc trở 
thành tâm điểm như một đồng tiền tăng giá 
tiềm năng trong dài hạn từ Q2. Lãi suất tại Úc 
minh hoạ trong hình dưới đây cho thấy rằng, 
vào tháng 6, RBA sẽ bắt đầu một chu kỳ tăng 
lãi suất kéo dài: 

FOREX
ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures Implied Yield Curve
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Với bảy lần (!) tăng lãi suất cho đến cuối 
năm, đồng Đô la Úc có thể tiếp tục tăng 
giá trong quý này:

Trong khung thời gian tuần, giá đồng Đô 
la Úc so với đồng bạc xanh vẫn ở dưới 
mức đỉnh vào tháng 2 năm ngoái một 
khoảng cách đáng kể. Giá đã vượt lên trên 
các đường trung bình động 50, 100 và 
200 trong bối cảnh khối lượng mua vào 
tương đối cao, và xu hướng đó có thể tiếp 
tục trong quý này. Với việc hình thành xu 
hướng tăng trên đồ thị ngày, phản ứng 
tiêu cực đối với cuộc họp của FOMC ngày 
6 tháng 4 có thể là một cơ hội tốt để mua 
vào. Tuy nhiên, phản ứng của đồng Đô la 
Úc đối với các cuộc họp sắp tới của Fed 
vào ngày 4 tháng 5 và ngày 15 tháng 6 
vẫn không thể đoán trước được.

Nguồn: tradingview.comAU Dollar vs US Dollar, 1W



Tài liệu này được coi là một công cụ tiếp thị, không cung cấp và không nên được hiểu là cung cấp khuyến nghị đầu tư, một đề nghị hoặc một lời chào mời cho 

các giao dịch liên quan đến các công cụ tài chính. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán kết quả trong tương lai. Exness không cân nhắc 

đến các mục tiêu đầu tư cá nhân hoặc tình hình tài chính của bạn, không đại diện và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của thông 

tin được cung cấp cũng như đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ thông tin, dự báo hoặc dữ liệu nào khác được cung cấp. Bất kỳ ý kiến nào được đưa 

ra đều có thể mang tính chất cá nhân của các tác giả và có thể không phản ánh ý kiến của Exness. Tài liệu này không được sao chép hoặc phân phối mà không 

có sự cho phép trước của Exness. Hãy tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

 

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro.

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỚI CHÚNG TÔI!

Truy cập liên kết dưới đây và để lại phản hồi của bạn đối với bài viết này: 
việc này sẽ không mất quá hai phút.

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

https://exnesspremier.typeform.com/to/zlZMdfti

