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Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.82 0.44%

EUR/USD 1.1738 -0.36%

GBP/USD 1.2883 -0.72%

AUD/USD 0.7110 -0.96%

NZD/USD 0.6589 -0.84%

USD/JPY 105.64 -0.08%

USD/CAD 1.3321 0.42%

USD/CHF 0.9176 0.25%

USD/CNY #N/A #N/A

USD/BRL 5.5945 0.36%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 27,772.76 -1.34%

S&P 500 3,360.95 -1.40%

Nasdaq 11,154.60 -1.57%

FTSE 100 5,949.94 0.12%

CAC 40 4,895.46 0.48%

DAX 12,906.02 0.61%

Shanghai #N/A #N/A

Nikkei 225 23,433.73 0.52%

KOSPI 2,365.90 0.34%

VNIndex 915.67 0.11%

Vào lúc 2 giờ 48 chiều (giờ Mỹ), Tổng thống Trump bất ngờ chia sẻ trên 
Twitter rằng: "Tôi đã đưa ra chỉ thị cho các đại diện của mình ngừng đàm 
phán cho đến sau cuộc bầu cử. Ngay sau khi tôi giành chiến thắng, chúng 
tôi sẽ thông qua Dự luật Kích thích chính tập trung vào những người Mỹ 
chăm chỉ và Doanh nghiệp nhỏ.". Các hãng hàng không cũng chịu áp lực 
khi ngành này đang chờ đợi gói viện trợ bổ sung để tránh sa thải thêm 
nhân viên. Tin này được đưa ra bất chấp việc trước đó trong ngày, ông 
Trump đã tham gia một cuộc họp từ xa với Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện 
Kevin McCarthy, Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell và Bộ 
trưởng Tài chính Steven Mnuchin, để thảo luận về gói hỗ trợ mới. Sau khi 
Tổng thống Trump thông báo về yêu cầu của mình, Chủ tịch Hạ viện 
Nancy Pelosi cho biết ông Trump đang đặt "bản thân mình lên hàng đầu, 
trước cả thiệt hại của đất nước" bằng cách ngừng đàm phán. Bà nói thêm: 
"Việc không thực hiện các cuộc đàm phán về gói kích thích chứng tỏ rằng 
Tổng thống Trump không sẵn lòng dập tắt dịch bệnh. Ông ấy không coi 
trọng những vị 'anh hùng' của chúng ta - những người ở tuyến đầu trong 
kế hoạch phòng dịch, công nhân vệ sinh, nhân viên ngành thực phẩm, 
giáo viên và những người khác. Ông ấy từ chối hỗ trợ tiền cho người lao 
động trừ khi ông ấy có tên trên tấm séc (Hàm ý chỉ việc tái đắc cử)." Trong 
khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã một lần nữa kêu 
gọi giới chức nhanh chóng thông qua gói viện trợ tài chính bổ sung, nói 
rằng họ cần tiếp tục phục hồi kinh tế.

Kết thúc phiên 6/10, chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến tiêu cực sau khi 
Tổng thống Trump yêu cầu quan chức Nhà Trắng tạm dừng các cuộc đàm 
phán về gói kích thích mới, khiến các chỉ số chính quay đầu giảm điểm 
mạnh.

Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ ngày 5/10 thông báo kế hoạch cắt 
giảm 1.600 nhân viên tại châu Âu, tương ứng hơn 11% lực lượng lao động 
của hãng tại khu vực này, do hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng của 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Nhu cầu năng lượng giảm 
sút trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của 
ngành năng lượng xanh, đã khiến giá trị của ExxonMobil - tập đoàn dầu 
khí Mỹ có giá trị vốn hóa lớn nhất năm 2019 tụt dốc không phanh.
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Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index
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Bảng giá Kim loại

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL FND

Đồng 12/2020 CPEZ20 2.9635 2.9765 2.9205 2.9635 0.02% 44,520 30/11/2020

Đồng 03/2021 CPEH21 2.9720 2.9830 2.9295 2.9720 0.03% 5,696 26/02/2021

Bạc 12/2020 SIEZ20 24.520 24.650 22.965 23.921 -2.60% 70,956 29/12/2020

Bạc 03/2021 SIEH21 24.665 24.770 23.120 24.057 -2.59% 1,271 29/03/2021

Bạch kim 10/2020 PLEV20 900.0 900.7 850.9 863.9 -3.71% 89 28/10/2020

Bạch kim 01/2021 PLEF21 907.9 909.8 855.0 870.3 -3.80% 15,158 27/01/2021

Bản tin

Tổng số ca đang nhiễm COVID

Ngày Thời gian Quốc gia Sự kiện Nhóm hàng hóa tác động

ứ

đổ Đồ ồ ạ ơ ả

ươ ạ ỉ ố ế

ả

ứ
ế độ ồ ọ ả

đổ Đồ ồ ạ ơ ả

ứ
đổ Đồ ồ ạ ơ ả

ự ữ ầ ă ượ

ứ

ả ọ ỉ ố ế

ầ ợ ấ ấ ệ ỉ ố ế

ươ ạ ỉ ố ế

đổ Đồ ồ ạ ơ ả

ả

ứ

đổ Đồ ồ ạ ơ ả

ỉ ố ế

đổ ệ ỉ ố ế

ỷ ệ ấ ệ ỉ ố ế

ầ ả

ả ượ ả

7,836,379
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Đồng 12/2020 (CPEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 06/10, hợp đồng CPEZ20 không có nhiều thay đổi. Kết phiên, 
giá đóng cửa tại mức 2.9635 tăng (+0.02%) so với đóng cửa phiên trước 
đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua tương đối ảm đạm.
● Giá đang hoạt động tại nửa dưới dải Bollinger Bands.

Kháng cự 3.09 3.17

Hỗ trợ 2.7930

Đồng

Bạc

Bản tin

● Dự trữ tồn kho đồng LME giảm nhẹ, kết hợp với tin tức về số ca lây 
nhiễm tại một số mỏ đồng ở Chile tăng trở lại; bên cạnh đó là việc 
ngừng hoạt động khai thác tại một số cơ sở khoáng sản ở Kazakhstan 
do các cuộc tấn công và biểu tình chính trị khiến cho nguồn cung bị hạn 
chế, tạo ra một tín hiệu tích cực cho phe tăng điểm.

● Tuy nhiên, sự tập trung chú ý đang được đổ về gói kích thích của Mỹ, 
đây có thể sẽ là động lực chính thúc đẩy giá đồng tăng điểm và duy trì 
trên mức $3.00 USD.
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Đồng

Bạc

Bạc 12/2020 (SIEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 06/10, giá hợp đồng SIEZ20 quay đầu giảm điểm đáng kể. 
Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 23.920 giảm (--2.60%) so với đóng cửa 
phiên trước đó; trong phiên, nhiều lúc giá đã về mức thấp nhất 22.965.

● Xu hướng của hợp đồng tương lai Bạc những ngày qua đang cho thấy sự 
tích lũy, khối lượng khá ảm đạm, giá hoạt động ở nửa dải dưới dải 
Bollinger Bands.

Kháng cự 25.050 25.975

Hỗ trợ 20.080 21.945

Bản tin

● Thị trường kim loại quý gần đây phần nhiều ảnh hưởng bởi các thông 
tin nhập khẩu vật chất đến từ Ấn Độ. Mặc dù vậy, nhập khẩu vàng trong 
tháng 9 của Ấn độ giảm 59% so với năm trước, trong khi đó, nhập khẩu 
bạc giảm đến 93% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự 
gia tăng số ca mắc bệnh ở quốc gia đông dân thứ 2 trên thế giới.

● Mặt khác, Bloomberg chỉ ra rằng dòng tiền đang chảy vào để bắt đáy 
vàng, khi cả tháng 8 và tháng 9 đều công bố mức nắm giữ của các quỹ 
ETF ở mức kỷ lục mới. Điều này hoàn toàn có thể lan tỏa sang Bạc.

● Trong ngắn hạn, mối tương quan giữa thị trường kim loại quý và thị 
trường chứng khoán Mỹ là khá chặt chẽ, bên cạnh đó, các nhà đầu tư 
cũng không thể bỏ qua thông tin đến từ Washington liên quan đến cuộc 
đàm phán kích thích tài khóa.
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