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Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/2 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới giảm
xuống đáy 3 tuần sau khi chủ tịch Fed tiếp tục thận trọng đối với nền kinh tế Mỹ.

Ngày 28/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở
mức: 22.915 đồng (tăng 7

đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi)
và bán ra ở mức 23.552 đồng (tăng 5 đồng).
Đầu giờ sáng 28/2, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay
không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.150 đồng (mua) và 23.250 đồng
(bán).
Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.150 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán). Vietinbank:
23.153 đồng (mua) và 23.253 đồng (bán). ACB: 23.160 đồng (mua) và 23.240 đồng (bán).
Đầu phiên giao dịch ngày 28/2 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến
động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền
chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,02 điểm.
USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1385 USD; 110,73 yen đổi 1 USD và 1,3323 USD đổi 1 bảng
Anh.
Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới giảm xuống đáy 3 tuần sau khi chủ tịch Fed
tiếp tục thận trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục lập trường
mềm dẻo theo thuận theo hướng mà tổng thống Mỹ Donald Trump luôn mong muốn.
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Phát biểu trong cuộc điều trần trước một Ủy ban Thượng viện Mỹ ngày 26/2, chủ tịch Fed
Jerome Powell tái khẳng định quan điểm "kiên nhẫn" trong lộ trình tăng lãi suất của cơ quan
này.
Ông Powell cho rằng, nền kinh tế toàn cầu còn đối mặt với nhiều rủi ro và lo ngại về căng thẳng
thương mại chưa chấm dứt. Đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ cũng sẽ giảm tốc so với mức của
năm 2018.
Hiện tại giới đầu tư đang theo dõi báo cáo về tăng trưởng GDP quý 4 của Mỹ, dự kiến sẽ
được công bố vào thứ Năm để đưa ra quyết định đầu tư. Báo cáo này bị chậm trễ do Chính
phủ Mỹ bị đóng cửa một phần trong 35 ngày.

Đồng USD suy yếu còn do cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung được 2 bên công bố tích cực.
Kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên và tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu của
Anh (còn gọi là Brexit) cũng giúp các đồng tiền khác tăng và USD giảm.
Trên thị trường trong nước phiên ngày 27/2, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng không đổi so
với phiên liền trước, phổ biến ở mức: 23.150 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.
Tới cuối phiên 27/2, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.150 đồng/USD và 23.250
đồng/USD. Vietinbank: 23.152 đồng/USD và 23.252 đồng/USD. ACB: 23.160 đồng/USD và
23.240 đồng/USD.
Tính từ đầu năm 2018, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 465-475 đồng ở cả
2 chiều mua vào và bán ra.
Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 23.185 - 23.205 đồng/USD.
Chốt phiên giao dịch 27/2, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.231 đồng (mua) và 26.967 (bán). Tỷ giá
Bảng Anh: 30.401 đồng (mua) và 30.888 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 202,8 đồng và bán ra ở
mức 210,8 đồng.
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