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• Giá vàng thế giới rạng sáng 22-2 tiếp tục giữ quanh
ngưỡng 1.900 USD/ ounce. Trong khi đó, giá vàng trong
nước tăng mạnh đưa giá vàng bán ra vượt xa ngưỡng 63
triệu đồng/ lượng.

• Giá vàng thế giới qua đêm đã đẩy lên mức cao nhất trong
8 tháng qua là 1.910,8 USD/ ounce khi có thông tin rằng
Nga và Belarus sẽ gia hạn các cuộc tập trận quân sự của
mình. Tuy nhiên, không lâu sau đó giá đã rơi xuống sau
khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất một cuộc
hội đàm thượng đỉnh giữa Nga và Mỹ và hai bên đã đồng
ý với điều kiện không có hành động quân sự giữa
Moscow và Kiev.

• Giá vàng trong nước:

• Giá vàng trong nước đồng loạt tăng trong rạng sáng 22-2
với mức tăng từ 100.000 đến 300.000 đồng/ lượng.

GIÁ VÀNG HÔM NAY 22/2

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-vang-hom-nay-22-2-gia-vang-the-gioi-

on-dinh-trong-nuoc-tang-manh-686572



Tỷ giá USD hôm nay 22-2: Đồng USD tăng nhẹ

do diễn biến mới xoay quanh tình hình Ukraine.

Đầu phiên giao dịch ngày 22-2 (theo giờ Việt

Nam), trên thị trường Mỹ, 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) tăng nhẹ 0,10%, đạt mức 96,14.

Về lãi suất, theo khảo sát của PV Infonet tại 27

ngân hàng dưới đây về lãi suất huy động tiền gửi

tiết kiệm của ngân hàng cho thấy, tại kỳ hạn 6

tháng, lãi suất ngân hàng cao nhất là 6,00%/năm

và mức lãi suất thấp nhất là 4,00%/năm.

TỶ GIÁ VÀ LÃI SUẤT

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-22-2-dong-usd-tang-

nhe-do-dien-bien-moi-xoay-quanh-tinh-hinh-ukraine-686600



Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ hồi phục mạnh mẽ trong

phiên chiều. Từ nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN-

Index, nhóm cổ phiếu này trở lại dẫn dắt thị trường theo

sau hai ngành bất động sản, xây dựng. Trong số 10 mã

ảnh hưởng tích cực nhất lên thị trường có tới 3 đại diện

đến từ nhóm ngân hàng.

Cuối phiên, có 4 ngành giảm điểm là du lịch & giải trí,

thép, nước & khí đốt, điện. Các ngành sản xuất kinh

doanh còn lại đều duy trì sắc xanh.

Đóng cửa phiên 21/2, VN-Index tăng 6 điểm (0,4%) lên

1.510,84 điểm, HNX-Index tăng 5,38 điểm (1,24%) đạt

440,99 điểm, UPCoM-Index tăng 0,95 điểm (0,84%0 lên

113,67 điểm.

CHỨNG KHOÁN

Nguồn: https://voh.com.vn/thi-truong/thi-truong-chung-khoan-21-2-2022-vn-index-phu-

xanh-dau-tuan-426561.html
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THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

• Theo oilprice, lúc 6 giờ 20 phút ngày 22-2 (giờ Việt
Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao
tháng 3 được giao dịch ở mức 94,38 USD/thùng,
tăng 3,31 USD, tương đương 3,63%.

• Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22-2 cụ thể
như sau: xăng E5 RON 92 không quá 25.532
đồng/lít; xăng RON 95 không quá 26.287 đồng/lít;
dầu diesel không quá 20.801 đồng/lít; dầu hỏa
không quá 19.509 đồng/lít.

• Đúng như dự báo, trong kỳ điều hành giá dầu chiều
21-2 của liên Bộ Tài chính - Công thương, giá xăng
dầu đã được điều chỉnh tăng gần 1.000 đồng/lít đối
với xăng, hơn 750 đồng/lít đối với dầu.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-xang-dau-hom-nay-21-2-dau-tang-nhiet-

686519
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DOANH NGHIỆP

• Ngày 22/10/2021, Thế Giới Di Động ra mắt

thương hiệu TopZone chuyên bán hàng Apple,

trực tiếp cạnh tranh với F-Studio, eDiGi. CEO

Thế giới di động cho biết tập đoàn này đang nỗ

lực xây dựng để khai trương hàng loạt trong

tháng 3 tới cũng như đang làm việc với Apple để

mở rộng số lượng cửa hàng từ 50 lên 200 cửa

hàng đến cuối năm 2022.

• Các nhà đầu tư lo ngại rằng Ấn Độ có thể cũng

cấm Shopee – mảng kinh doanh béo bở thứ 2

của Sea

Nguồn: https://cafef.vn/tgdd-ngu-ong-dac-loi-mua-covid-tranh-thu-nguon-xach-tay-hang-apple-khan-

hiem-dam-phan-than-toc-mo-topzone-chiem-1-3-thi-phan-apple-muc-tieu-nam-2022-len-45-

20220222070107072.chn
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• Diễn biến căng thẳng giữa Nga - Ukraina và khả năng

FED tăng lãi suất sẽ khiến nhiều nhà đầu tư cân nhắc

Bitcoin như tài sản trú ẩn an toàn để bù đắp rủi ro.k

• Lúc 18h29 EST ngày 21/2 (6h29 ngày 22/2 giờ Hà

Nội), Dow Jones futures giảm 575 điểm, tương đương

1,69%. S&P 500 futures giảm 121,5 điểm, tương

đương 2,78%. Nasdaq futures giảm 556,75 điểm,

tương đương 3,93%.

• Diễn biến này đồng nghĩa khi Phố Wall bắt đầu phiên

22/2, Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq có thể giảm lần

lượt 575,81 điểm, 90,74 điểm và 393,03 điểm.

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Nguồn: https://cafef.vn/khung-hoang-ukraine-leo-thang-chi-so-tuong-lai-pho-wall-lao-

doc-20220222080225088.chn
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