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GIÁ VÀNG HÔM NAY 28/2
• Giá vàng thế giới rạng sáng 28-2 (giờ Việt Nam) tăng vọt
với vàng giao ngay niêm yết tại Kitco tăng 36,4 USD/
ounce lên mức 1.925,4 USD/ ounce so với mức chốt
phiên giao dịch tuần trước.
• Giá vàng trong nước:
• Giá vàng trong nước rạng sáng 28-2 không nhiều biến
động khi hầu hết các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
giữ nguyên mức giá giao dịch trong ngày Chủ Nhật.
• Cụ thể, vàng Maritime Bank đang mua vào mức giá 64
triệu đồng/ lượng và bán ra với mức giá cao nhất thị
trường là 66,6 triệu đồng/ lượng.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-vang-hom-nay-28-2-gia-vang-the-gioinhay-vot-trong-nuoc-bien-dong-nhe-687207

TỶ GIÁ VÀ LÃI SUẤT
Phiên giao dịch chốt tuần vừa qua, trên thị trường
quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến
động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt
đứng ở mức 96,54, tăng nhẹ 0,52%.
Tâm lý lo lắng về rủi ro cao trên thị trường tài
chính sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga
tại Ukraine đã kích hoạt sự tăng giá của đồng bạc
xanh. Chỉ số DXY có thời điểm tăng lên mức cao
97,74 và đóng cửa ở mức 96,54 trong tuần
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.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-28-2-lieu-dong-usd-semanh-len-do-tam-ly-lo-ngai-rui-ro-ngay-cang-tang-687240

CHỨNG KHOÁN
Công ty chứng khoán BIDV (BSC) chỉ ra ba nhóm ngành
và một số cổ phiếu chính có thể được hưởng lợi khi giá
hàng hóa thế giới lên cao.
Theo BSC, xung đột ở Ukraine không tác động trực tiếp
và đáng kể về kinh tế tới Việt Nam do thương mại song
phương với nước này chỉ chiếm 0,1% tổng kim ngạch
xuất nhập khẩu của Việt Nam.
BSC chỉ ra ba nhóm ngành có thể được hưởng lợi là
chiến dịch quân sự này bao gồm dầu khí, phân đạm và
thép.

Nguồn:https://vnexpress.net/ba-nhom-nganh-co-the-huong-loi-tu-chien-su-nga-ukraine4432692.html

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
• Theo oilprice, lúc 6 giờ 20 phút ngày 28-2, giá dầu
thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 97,62
USD/thùng, tăng 6.03 USD, tương đương 6,58%.
• Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông
Cửu Long có xu hướng đi ngang với các giống lúa,
trong khi đó giá gạo xu hướng giảm nhẹ. Các kho
thu mua đều, thị trường giao dịch sôi động hơn so
với cuối tuần.
• Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28-2 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 và dầu mazut không quá
17.932 đồng/kg.
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Nguồn: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-xang-dau-hom-nay-28-2-gia-dau-se-phaky-luc-boi-cuoc-chien-nga-ukraine-687242:

DOANH NGHIỆP
• Một báo cáo được thực hiện bởi FedEx Office cho thấy có mối
liên kết chặt chẽ giữa một bảng hiệu được đầu tư tốt và những
hành vi tích cực của người tiêu dùng.

• Báo cáo của FedEx chỉ ra 76% số người tham gia khảo sát đã
vào một cửa hàng mà họ chưa từng vào trước đó vì bị thu hút
bởi bảng hiệu.
• Việc bán cùng lúc quá nhiều thứ khiến thị trường trở nên dè
chừng với câu chuyện hiệu quả và tăng trưởng của MWG. Trả
lời nhà đầu tư tại buổi gặp gỡ mới đây, ông Tài thừa nhận có
rủi ro khi bán từ điện thoại, thuốc, thực phẩm đến trang sức,
nhưng quan điểm MWG cho rằng một doanh nghiệp bán lẻ
thành công thì phải không ngừng thử nghiệm. Thử nghiệm
cũng là chiến lược phát triển hàng năm của MWG với phương
châm vừa đi nhanh vừa đi dọn.
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Nguồn:https://cafef.vn/ong-nguyen-duc-tai-the-gioi-di-dong-khi-ban-qua-nhieu-thu-se-co-rui-ro-nhung-mot-dn-ban-le-thanh-cong-phai-khongngung-mo-rong-20220225165818614.chn

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
• Theo Bloomberg, do lo ngại đồng rúp mất giá sau hàng
loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây, nhiều người dân Nga
quyết định xếp hàng dài tại các điểm rút tiền để tích trữ
ngoại tệ.

• Một số ngân hàng thậm chí chỉ chấp nhận đổi USD với tỉ
giá cao hơn 1/3 so với mức đóng cửa hôm 25/2. Các
chuyên gia kinh tế cho biết Ngân hàng Trung ương Nga
sẽ sớm tăng lãi suất nếu đồng RUB trượt giá lên 100
RUB/USD.
• Mới đây, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đồng thuận loại
bỏ một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống nhắn tin tài chính
SWIFT và đóng băng dự trữ của ngân hàng trung ương.
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Nguồn:https://vietstock.vn/2022/02/nguoi-dan-nga-do-xo-di-rut-tien-doi-usd-772936383.htm
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