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TỔNG QUAN          

Chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ, khiến cho thị trường tài chính thế giới chao đảo và triển vọng kinh tế toàn cầu 

gặp nhiều rủi ro. 

Ngày 24/02/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này chính thức mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại miền đông 

Ukraine nhằm đáp lại lời đề nghị hỗ trợ bảo đảm an ninh của lãnh đạo hai nước Cộng hòa tự xưng Donestsk và Lugansk. Chiến sự 

giữa Nga và Ukraine năm 2022 có quy mô lớn hơn so với cuộc khủng hoảng năm 2014 và được xem là cuộc xung đột lớn nhất kể 

từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Các cường quốc như Mỹ, EU, Nhật Bản đều lên tiếng phản đối hành động của Nga, tuy nhiên 

không có nước nào đưa quân đội tới để hỗ trợ Ukraine. Mặt khác, các nước trên đã áp dụng các biện pháp trừng phạt về kinh tế đối 

với Nga ở mức độ và quy mô chưa từng có, bao gồm việc loại các ngân hàng lớn của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, 

hạn chế xuất khẩu công nghệ cao sang Nga và hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng nguồn dự trữ ngoại tệ của Moskva. Ở phía ngược 

lại, Moskow cũng cấm 36 quốc gia bay qua không phận rộng lớn của mình, đồng thời cảnh báo các quốc gia phương tây sẽ gặp 

thiệt hại hơn gấp nhiều lần nếu đánh vào kinh tế của Nga. 

Đối với Nga, nền kinh tế - tài chính của quốc gia này lập tức chịu nhiều tác động tiêu cực, người dân đi rút tiền với quy mô lớn ở 

tất cả các ngân hàng Nga và thị trường chứng khoán Nga lập tức lao dốc, mất hơn một nửa giá trị, cùng với đó là đồng RUB giảm 

xuống mức thấp kỷ lục. Đại học Oxford dự báo kinh tế Nga có thể rơi vào khủng hoảng, với mức độ suy giảm 50% trong năm nay. 

Đối với các nước phương tây và đặc biệt là EU, nền kinh tế của những nước này phụ thuộc rất lớn vào lượng dầu mỏ và khí đốt mà 

Nga và Ukraine cung cấp. Nếu các nguồn nhiên liệu này bị dừng lại đột ngột, các doanh nghiệp công nghiệp sẽ phải giảm công 

suất hoặc dừng hoạt động hoàn toàn.  

Đối với thế giới nói chung, kể từ khi cuộc chiến tranh Nga – Ukraine bắt đầu, giá dầu mỏ và khí đốt tăng cao. Giá dầu Brent tuần 

qua có lúc gần chạm tới ngưỡng 120 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 02/2013. Ngoài ra, Nga và Ukraine là những quốc gia hàng 

đầu về xuất khẩu lúa mì (29% của cả thế giới), và Nga cũng là nguồn cung quan trọng ở thị trường kim loại và phân bón. Sự đứt 

gãy chuồi cung ứng đối với các loại hàng hóa trên có thể gây ra rủi ro về một cuộc khủng hoảng lạm phát. Hiện tại, lạm phát của 

các nước phương tây vốn đã ở mức rất cao, CPI Mỹ là 7,5%; Anh 5,5% và Eurozone là 5,1%. Việc giá cả tăng sốc trong những 

ngày qua có khả năng đẩy lạm phát của nhiều nước lên mức hai con số. Theo đó, các NHTW là Fed, ECB và BOE có thể tăng 

LSCS nhanh và mạnh hơn so với dự tính, dẫn tới kìm hãm kinh tế của chính các nước này và nhiều quốc gia khác. Về thị trường 

tài chính, các chỉ số chứng khoán lớn như Dow Jones, DAX, Shang Hai và Nikkei biến động mạnh trong hai tuần vừa qua, nhìn 

chung cho thấy sự suy giảm. 

Việt Nam được nhận định sẽ ít bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này, song cũng khó tránh khỏi xu hướng lạm phát cao trong ngắn hạn 

khi nhiều mặt hàng cơ bản đều tăng giá. Thị trường tài chính cũng ít nhiều bị ảnh hưởng khi các dòng vốn quốc tế có thể tìm tới 

các tài sản trú ẩn an toàn. Mặc dù vậy, với việc ở xa phạm vi của cuộc chiến Nga – Ukraine, bên cạnh đó nền kinh tế đã mở cửa 

hoàn toàn và đón nhận gói hỗ trợ 350 nghìn tỷ sắp tới, Việt Nam có đủ động lực để vượt qua những sự bất ổn trong thời gian tới. 

Hiện tại, cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine đã trải qua 11 ngày, phía Nga đang cho thấy nhiều ưu thế sau khi lần lượt kiểm soát 

các thành phố lớn của Ukraine. Tuy nhiên, phía ngược lại vẫn đang có những hành động đáp trả quyết liệt. Đã có 2 cuộc đàm phán 

được tiến hành, nhằm chấm dứt giao tranh, kết quả là hai bên nhất trí lập hành lang nhân đạo sơ tán dân thường tại các khu vực bị 

bao vây, nhưng không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 07/03, Ukraine cho biết có thể sẽ có cuộc đàm phán lần thứ 3 nhằm 

tiếp tục tìm tiếng nói chung, phía Nga cũng khẳng định sẵn sàng đối thoại nhưng với điều kiện là mọi yêu cầu của Moskow đều 

được đáp ứng. Cho đến nay, rất nhiều các kịch bản được đưa ra, song dù với kịch bản nào, những ảnh hưởng tiêu cực mà cuộc 

chiến tranh Nga – Ukraine mang lại cho thế giới là điều không thể phủ nhận. 

 



 
 

TIN TRONG NƯỚC 
  

 Thị trường ngoại tệ Trong tuần từ 28/02 - 04/03, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm 

nhẹ 3 phiên đầu trong khi tăng 2 phiên cuối tuần. Chốt phiên 04/03, tỷ giá 

trung tâm được niêm yết ở mức 23.151 VND/USD, tăng 05 đồng so với 

phiên cuối tuần trước đó. Tỷ giá mua giao ngay được NHNN giữ nguyên 

niêm yết ở mức 22.550 đồng. Tỷ giá bán kỳ hạn 3 tháng được niêm yết ở 

mức 23.050 VND/USD. 

Tỷ giá LNH giảm nhẹ các đầu tuần, riêng phiên cuối tuần tăng trở lại. Chốt 

phiên cuối tuần 04/03, tỷ giá LNH đóng cửa tại 22.70 VND/USD, giảm 

45 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.  

Tỷ giá trên thị trường tự do tăng – giảm đan xen trong tuần, tuy nhiên xu 

hướng giảm áp đảo. Chốt phiên cuối tuần 04/03, tỷ giá tự do giảm 50 đồng 

ở chiều mua vào và 70 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 23.430 

VND/USD và 23.480 VND/USD. 

 

 Thị trường tiền tệ liên ngân hàng  

Tuần từ 28/02 - 04/03, lãi suất VND LNH biến động theo xu hướng giảm 

ở tất cả các kỳ hạn. Chốt ngày 04/03, lãi suất VND LNH giao dịch quanh 

mức: ON 2,28% (-0,26 đpt so với phiên cuối tuần trước đó); 1W 2,30% (-

0,36 đpt); 2W 2,27% (-0,37 đpt); 1M 2,13% (-0,33 đpt).  

Lãi suất USD LNH rất ít biến động trong tuần qua. Chốt tuần 04/03, lãi 

suất USD LNH đóng cửa không thay đổi ở các kỳ hạn ngắn trong khi tăng 

0,01 – 0,02 đpt ở các kỳ hạn 2W và 1M, cụ thể: ON 0,15%; 1W 0,20%; 

2W 0,26% và 1M 0,34%. 

 

 Thị trường mở 

 

 

Trên thị trường mở tuần từ 28/02 - 04/03, NHNN chào thầu 10.000 tỷ 

đồng/phiên trên kênh cầm cố ở cả 5 phiên, đều ở kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 

ở mức 2,50%. Có 678,12 tỷ đồng trúng thầu trong tuần qua. Trong tuần có 

2.398 tỷ đồng đáo hạn. Như vậy, NHNN hút ròng 1.719,88 tỷ VND từ thị 

trường, đưa khối lượng lưu hành trên kênh này giảm xuống mức 1.596,12 

tỷ VND. 

NHNN tiếp tục không chào thầu tín phiếu NHNN.  

 

 Thị trường trái phiếu 

Giao dịch trên thị trường sơ cấp:  

Ngày 02/03, KBNN huy động thành công 3.500/5.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 70%). Trong đó, kỳ hạn 10 năm 

huy động được 1.500/2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động 1.000/2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm huy động được toàn bộ 1.000 

tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu các kỳ hạn lần lượt tại 2.15%/năm (+0,03%); 2,45%/năm (+0,03%) và 3%/năm (+0,02%). 

Trong tuần có 300 tỷ đồng TPCP đáo hạn. 
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VND USD/VND
NHNN TT LNH TT tự do

Kỳ hạn VND W/W USD W/W Kỳ hạn Lợi suất W/W

O N 2.28 -0.26 0.15 0.00 3Y 1.55 0.287

1W 2.30 -0.36 0.20 0.00 5Y 1.60 0.319

2W 2.27 -0.37 0.26 0.01 7Y 1.78 0.205

1M 2.13 -0.33 0.34 0.02 10Y 2.29 0.071

2M 2.37 -0.10 0.43 0.02 15Y 2.65 0.112

3M 2.43 -0.07 0.55 0.04

6M 2.58 -0.15 0.82 0.05

9M 2.73 -0.12 1.11 -0.03

1Y 2.93 -0.13 1.15 -0.06

Nguồn: Reuters

Lãi suất LNH Trái phiếu

Ngày Phiên
Kỳ hạn 

(ngày)

Lãi suất 

(%)
KL gọi thầu KL trúng KL đến hạn Bơm/hút ròng KL lưu hành 

1 14 2.50        10,000                  -     

1 14 2.50        10,000                  -     

1 14 2.50        10,000                  -     

1 14 2.50        10,000          678.12   

1 14 2.50        10,000                  -     

Tổng cộng        50,000          678.12       2,398.00   -       1,719.88   

28-02-22        520.00   -          520.00        2,796.00   

01-03-22                -                 678.12        3,474.12   

Giao dịch mua kỳ hạn trên OMO (tỷ.đ)

               -     04-03-22

02-03-22

     1,596.12   

     1,596.12   

     1,596.12   

03-03-22

                   -     

                   -     

-       1,878.00   

               -     

    1,878.00   



 

Trong tuần này từ 07/03 - 11/03, có 4.750 tỷ đồng TPCP đáo hạn.  

Giao dịch trên thị trường thứ cấp: Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 12.103 tỷ 

đồng/phiên, giảm so với mức 14.261 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. 

 

Lợi suất TPCP tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn, mức tăng mạnh hơn ở các kỳ hạn ngắn. Chốt phiên 04/03, lợi suất TPCP giao dịch quanh 

1 năm 1,35% (+0,23 đpt); 2 năm 1,50% (+0,30 đpt); 3 năm 1,55% (+0,29 đpt); 5 năm 1,60% (+0,32 đpt); 7 năm 1,78% (+0,21 đpt); 10 

năm 2,29% (+0,07 đpt); 15 năm 2,65% (+0,11 đpt); 30 năm 3,04% (+0,05 đpt). 

     

 Thị trường chứng khoán  

Tuần từ 28/02 - 04/03, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến 

tích cực với cả 3 chỉ số tăng điểm, VN-Index vượt ngưỡng 1.500 điểm. Kết 

thúc phiên giao dịch cuối tuần 04/03, VN-Index đứng ở mức 1.505,33 điểm, 

tương ứng tăng 6,44 điểm (+0,43%) so với tuần trước đó; HNX-Index tăng 

10,43 điểm (+2,37%) lên 450,59 điểm; UPCom-Index tăng 0,63 điểm 

(+0,56%) lên 113,29 điểm.  

Thanh khoản thị trường nhích nhẹ so với tuần trước đó với giá trị giao dịch 

trung bình khoảng 31.400 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 

1.085 tỷ đồng trên cả 3 sàn.   

đơn vị: tỷ đồng

TCPH Ngày ĐT Kỳ hạn KL gọi thầu KL trúng thầu LS trúng thầu Thay đổi
Tỷ lệ trúng 

thầu

Tỷ lệ đặt 

thầu

Số TV tham 

gia

MOF 2-Mar-22 10 2000 1500 2.15% 0.03% 75% 2.03 12

MOF 2-Mar-22 15 2000 1000 2.45% 0.03% 50% 1.78 10

MOF 2-Mar-22 30 1000 1000 3.00% 0.02% 100% 1.46 4

Tổng 5000 3500 70% 1.81

Thị trường TPCP sơ cấp

Ngày < 2 năm 2 - 5 năm 5 - 10 năm > 10 năm Tổng Ngày < 31 ngày
31 - 60 

ngày

60 - 92 

ngày
> 92 ngày Tổng

28/Feb/22               384              1,176         4,036         4,836 10,432    28/Feb/22         4,830         1,390            110               -   6,331      

1/Mar/22                 65                 514         3,113         3,501 7,194      1/Mar/22         1,969         1,739               -                 -   3,708      

2/Mar/22               115              1,704         2,845         1,964 6,627      2/Mar/22         4,712            814               -                 -   5,526      

3/Mar/22                  -                   872         3,840         1,007 5,718      3/Mar/22         3,353            927               -                 -   4,280      

4/Mar/22               318                 201         4,842         1,744 7,105      4/Mar/22         2,372         1,220               -                 -   3,593      

Tổng              881             4,467      18,676      13,052      37,076 Tổng      17,237        6,089           110               -   23,437    

+_ WoW           (1,364)              1,715            319        (3,230)        (2,561) +_ WoW        (8,586)         2,577        (2,220)          (8,229)

%  WoW -61% 62% 2% -20% -6% % WoW -33% 73% -95% -26%

Tỷ trọng 2% 12% 50% 35% 100% Tỷ trọng 74% 26% 0% 0% 100%

Thống kê giao dịch Outright 

Đvt: Tỷ đồng

Thống kê giao dịch Repos

Đvt: Tỷ đồng

% /năm 1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 7 năm 10 năm 15 năm 30 năm

4-Mar-22 1.35 1.50 1.55 1.60 1.78 2.29 2.65 3.04

So WoW 0.23 0.30 0.29 0.319 0.21 0.07 0.11 0.050

So YoY 1.09 1.03 0.94 0.54 0.32 -0.05 0.12 -0.08

So YTD 0.77 0.89 0.85 0.74 0.53 0.19 0.28 0.07

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp 

0.00
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1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 7 năm 10 năm 15 năm 30 năm

%
/n

ăm

Đường cong lợi suất TPCP

4-Mar-22 25-Feb-22

31-Dec-21 4-Mar-21

04/03/22 VN-Index HNX-Index Upcom

Điểm 1505.33 450.59 113.29

thay đổi so với tuần trước 0.43% 2.37% 0.56%

thay đổi so với đầu năm 0.47% -4.94% 0.54%

KLGD/phiên (tr.đ.vị) 874.38                   115.51 0.09

thay đổi so với tuần trước 24.44% 70.76% -99.92%

GTGD/phiên (tỷ đ) 27992.69 3391.64 0.0017

thay đổi so với tuần trước 35.48% 89.60% 17.59%

ĐTNN mua/bán ròng (tỷ đ) (1,067.16)               (18.25)           0.02              



 
 

QUỐC TẾ  

 

 

  

 

Nước Mỹ đón một số thông tin kinh tế trái chiều, đa phần thiên về 

tích cực. Đầu tiên, Viện Quản lý Cung ứng ISM Mỹ cho biết PMI lĩnh 

vực sản xuất của nước này ở mức 58,6% trong tháng 2, tăng lên từ mức 

57,6% của tháng trước đó, đồng thời vượt qua mức 58,0% theo dự báo. 

Ở lĩnh vực dịch vụ, chỉ số PMI chỉ đạt 56,5% trong tháng 2, giảm khá 

mạnh từ mức 59,9% của tháng 1 và trái với dự báo tăng lên thành 61,2%. 

Ở thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần 

kết thúc ngày 27/02 ở mức 215 nghìn đơn, giảm xuống từ mức 232 nghìn 

đơn của tuần trước đó và tích cực hơn mức 223 nghìn đơn theo kỳ vọng. 

Nước Mỹ cũng tạo ra 678 nghìn việc làm phi nông nghiệp trong tháng 2 

vừa qua, tăng mạnh từ mức 481 nghìn của tháng trước đó và đồng thời 

cao hơn khá nhiều so với mức 407 nghìn theo dự báo. Theo đó, tỷ lệ thất 

nghiệp tại Mỹ giảm xuống còn 3,8% trong tháng 2 từ mức 4,0% của tháng 

1, tích cực hơn mức 3,9% theo kỳ vọng của các chuyên gia. Tuy nhiên, 

thu nhập bình quân theo giờ của người Mỹ không thay đổi trong tháng 

vừa qua (0,0% m/m), sau khi tăng 0,6% ở tháng đầu năm, trái với dự báo 

tiếp tục tăng 0,5%. Cuối cùng, cán cân thương mại hàng hóa của Mỹ thâm 

hụt mạnh 107,6 tỷ USD trong tháng 1, sâu hơn mức thâm hụt 100,5 tỷ của 

tháng 12/2021 và đồng thời sâu hơn mức thâm hụt 99,6 tỷ theo dự báo.  

NHTW Úc RBA không thay đổi LSCS trong cuộc họp tuần vừa qua. 

Cụ thể, ngày 01/03, RBA cho rằng nền kinh tế quốc nội Úc đang tiếp tục 

quá trình phục hồi trong đại dịch, tuy nhiên tình hình chiến tranh tại 

Ukraine nổi lên là một yếu tố bất ổn rất lớn. Theo đó, NHTW này quyết 

định giữ LSCS ở mức thấp 0,1%; không thay đổi so với trước. Bên cạnh 

đó, RBA cam kết sẽ duy trì chính sách hỗ trợ tối đa cho mục tiêu toàn 

dụng nhân công và đạt được lạm phát trung hạn ở mức 2,0% - 3,0%. Liên 

quan đến kinh tế Úc, GDP của nước này tăng 3,4% q/q trong quý 4/2021, 

sau khi giảm 1,9% ở quý trước đó, gần đạt mức tăng 3,5% theo dự báo 

của các chuyên gia. Như vậy, GDP của nước Úc đã tăng 4,2% trong năm 

2021. Tiếp theo, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 1 tăng 1,8% 

m/m sau khi giảm 4,4% ở tháng 12/2021, mạnh hơn nhiều so với mức 

tăng 0,3% theo dự báo. Cuối cùng, số cấp phép xây dựng tại nước này 

giảm mạnh 27,9% m/m trong tháng đầu năm 2022, sau khi tăng 9,8% ở 

tháng trước đó, tiêu cực hơn rất nhiều so với mức giảm 2,9% theo dự báo. 

Khu vực Eurozone cũng ghi nhận nhiều thông tin kinh tế quan trọng. 

Đầu tiên, CPI toàn phần và CPI lõi tại khu vực này lần lượt tăng 5,8% và 

2,7% y/y trong tháng 2, cùng cao hơn mức 5,1% và 2,3% của tháng 1, 

đồng thời cùng cao hơn so với mức 5,6% và 2,6% theo dự báo. Tiếp theo, 

tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone ở mức 6,8% trong tháng 1, giảm từ 7,0% 

của tháng 12/2021, tích cực hơn dự báo ở mức 6,9%. Cuối cùng, doanh 

số bán lẻ của khu vực Eurozone tăng nhẹ 0,2% m/m trong tháng 1 sau khi 

giảm 2,7% ở tháng trước đó, thấp hơn nhiều so với mức tăng 1,5% theo 

kỳ vọng. 
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Thị trường ngoại hối, vàng, dầu quốc tế 

 

 

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm, đặc biệt là tại khu 

vực Châu Âu, trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn 

căng thẳng. Kết thúc phiên thứ Sáu, chỉ số Dow Jones giảm 1,30% w/w, 

chỉ số DAX giảm mạnh 10,11% và chỉ số Shanghai giảm nhẹ 0,11%.  

Vàng là kênh đầu tư được ưa chuộng trong bối cảnh căng thẳng chính trị 

và lạm phát cao. Giá kim loại quý này đóng cửa phiên ngày thứ Sáu mức 

1.968,45 USD/oz, tương đương tăng 4,29% w/w. Trong những ngày tới, 

Fed nhiều khả năng sẽ thừa nhận những rủi ro đến từ cuộc xung đột, tuy 

nhiên vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch tăng LSCS. Điều này đồng nghĩa với việc 

đồng USD sẽ tăng giá và qua đó gây áp lực lên vàng. 

Giá dầu tăng đột biến, có thời điểm chạm đỉnh kể từ 2013. Kết thúc phiên 

thứ Sáu tuần qua, giá dầu WTI ở mức 115,68 USD/thùng, tương đương 

tăng rất mạnh 26,30% w/w. Trong những ngày cuối tuần, Nga thông báo 

khóa đường ống khí đốt Yamal-Europe. Theo đó, giá các loại hàng hóa 

nhiên liệu có thể tiếp tục leo dốc trong tuần này. 

 

Những thông tin trên đây được Trung tâm Nghiên cứu kinh tế, MSB thu thập từ những nguồn được coi là đáng tin cậy. Những thông tin 

này chỉ mang tính tham khảo và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào gây ra do việc sử dụng 

những thông tin trên vào mục đích kinh doanh. Những thông tin trên có thể thay đổi do diễn biến của thị trường và Trung tâm Nghiên 

cứu Kinh tế không có trách nhiệm phải thông báo về những sự thay đổi này.  

Mọi ý kiến đóng góp, đăng ký hoặc rút tên khỏi danh sách nhận bản tin, xin Quý khách vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: 

Research@msb.com.vn 
 

DowJones DAX Shanghai 

(Mỹ) (Đức) (Trung Quốc)

33614.80 13094.54 3447.649

-1.30% -10.11% -0.11%

Chỉ số chứng khoán tuần

4 Mar 22 Tuần (%) Đầu năm (%)
Biến động

2021 (%)

USD index 98.65 2.10% 2.79% 6.71%

USD/CNY 6.32 0.03% -0.52% -2.65%

USD/EUR 0.92 3.12% 4.05% 7.43%

USD/JPY 114.78 -0.67% -0.26% 11.47%

USD/KRW 1217.45 1.66% 2.48% 9.54%

USD/SGD 1.36 0.52% 0.83% 2.13%

USD/TWD 28.12 0.57% 1.48% -1.29%

USD/THB 32.69 0.74% -1.63% 10.62%

USD/VND Trung tâm 23151 0.02% 0.03% 0.06%

USD/VND LNH 22770 -0.20% -0.10% -1.28%

USD/VND tự do 23430 -0.21% -0.09% 0.64%

Vàng 1968.45 4.29% 7.66% -3.59%

Dầu 115.68 26.30% 53.81% 55.01%

Kỳ hạn USD TĐ USD TĐ USD TĐ

ON 0.0781 -0.0009

1M 0.3101 0.0210 0.4364 0.0000 0.0497 0.0000

3M 0.6101 0.0270 0.6266 0.0364 0.0493 0.0000

6M 0.9394 0.0494 0.6927 0.0364 0.0493 0.0000

1Y 1.3529 0.0210

LIBOR SIBOR SOFR
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