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Thị trường tiền tệ

Thị trường chứng khoán

TRANG 2

Bản tin

Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 93.06 -0.59%

EUR/USD 1.1824 0.56%

GBP/USD 1.3046 0.87%

AUD/USD 0.7239 1.02%

NZD/USD 0.6664 1.40%

USD/JPY 105.59 -0.40%

USD/CAD 1.3118 -0.58%

USD/CHF 0.9101 -0.72%

USD/CNY 6.6933 #N/A

USD/BRL 5.5318 -1.19%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 28,586.90 0.57%

S&P 500 3,477.13 0.88%

Nasdaq 11,579.94 1.39%

FTSE 100 6,016.65 0.65%

CAC 40 4,946.81 0.71%

DAX 13,051.23 0.07%

Shanghai 3,272.08 #N/A

Nikkei 225 23,619.69 -0.12%

KOSPI #N/A #N/A

VNIndex 924.00 0.56%

Chủ đề chính qua đêm là một sự sụt giảm khác tại Phố Wall do nghi ngờ 
về một gói kích thích tài chính khác trước cuộc bầu cử. Bộ trưởng Tài 
chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết tại Hội nghị Toàn cầu của Viện 
Milken rằng “chúng tôi tiếp tục đạt được tiến bộ trong một số vấn đề nhất 
định này. Nhưng về một số vấn đề khác, chúng tôi vẫn còn khoảng cách ”. 
Cuối tuần qua, ông đã thúc giục Quốc hội cho phép các doanh nghiệp tận 
dụng các khoản tiền chưa sử dụng trong Chương trình bảo vệ tiền lương 
(Paycheck Protection Program), lưu ý rằng cách tiếp cận tất cả hoặc không 
có gì về luật pháp không có nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng 
"hoàn thành một điều gì đó trước cuộc bầu cử và thực hiện điều đó sẽ rất 
khó khăn". Đầu tuần này, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết đề xuất 
gần đây của Nhà Trắng trị giá 1,8 nghìn tỷ USD "thiếu đáng kể" so với 
những gì cần thiết.

Trong một thông tin khác, Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida cho biết tại 
một sự kiện của Viện Tài chính Quốc tế rằng nền kinh tế vẫn còn một 
chặng đường dài phía trước trước khi lấy lại sức mạnh trước đại dịch. Ông 
nói: “Sẽ mất một thời gian để quay trở lại mức hoạt động kinh tế và việc 
làm đã phổ biến ở đỉnh chu kỳ kinh doanh vào tháng Hai, và hỗ trợ thêm 
từ chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa có khả năng sẽ cần thiết. 
Trong khi sự phục hồi kinh tế kể từ cuộc suy thoái mùa xuân diễn ra mạnh 
mẽ, chúng ta đừng quên rằng sự phục hồi kinh tế hoàn toàn sau cuộc suy 
thoái Covid-19 còn một chặng đường dài phía trước. ” Ông nói thêm rằng 
sự phục hồi có thể tăng tốc khi “vắc xin xuất hiện và cả thử nghiệm tại 
nhà”. Ông cho biết có thể mất một năm nữa trước khi sản lượng kinh tế 
trở lại mức trước đại dịch và “thậm chí lâu hơn” đối với việc làm và nhấn 
mạnh một lần nữa mức độ không chắc chắn cao.

Tại Châu Âu, Hội đồng Châu Âu họp vào ngày 15-16 / 10. Chính phủ Vương 
quốc Anh đã đưa ra một tuyên bố rằng Thủ tướng Boris Johnson đã tổ 
chức một cuộc gọi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và 
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel vào tối thứ Tư để thảo luận về 
tình hình hoạt động. Nó nói thêm rằng "Thủ tướng ghi nhận mong muốn 
của một thỏa thuận, nhưng bày tỏ sự thất vọng của mình rằng đã không 
đạt được nhiều tiến bộ hơn trong hai tuần qua." Hầu hết đang theo dõi 
kết thúc của hội nghị thượng đỉnh EU vào thứ Sáu cho các bước tiếp theo.
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Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index

TRANG 3

Bảng giá Kim loại

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

Đồng 12/2020 CPEZ20 3.0415 3.0685 3.0380 3.0505 0.20% 43,831 30/11/2020

Đồng 03/2021 CPEH21 3.0495 3.0745 3.0450 3.0590 0.25% 4,469 26/02/2021

Bạc 12/2020 SIEZ20 24.240 24.725 23.930 24.395 1.10% 62,163 29/12/2020

Bạc 03/2021 SIEH21 24.405 24.890 24.110 24.567 1.12% 2,695 29/03/2021

Bạch kim 10/2020 PLEV20 875.2 875.2 853.6 858.1 -1.05% 79 28/10/2020

Bạch kim 01/2021 PLEF21 871.7 882.4 858.0 863.4 -1.13% 10,459 27/01/2021

Bản tin

Tổng số ca đang nhiễm COVID

8,523,446

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

Thứ 2 12/10/2020 3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

Thứ 3 13/10/2020

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

6:00 PM OPEC Báo cáo hàng tháng của OPEC Năng lượng

7:30 PM US Chỉ số CPI tháng 9 Chỉ số kinh tế

10:00 PM US USA - Báo cáo giao hàng 02/10 - 08/10 Nông sản

Thứ 4 14/10/2020

- CN Báo cáo xuất nhập khẩu Trung Quốc Chỉ số kinh tế

3:00 AM US USA - Tiến độ gieo trồng đến ngày 11/10 Nông sản

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

7:30 PM US Chỉ số PPI tháng 9 Chỉ số kinh tế

Thứ 5 15/10/2020

3:30 AM US Báo cáo tồn kho dầu thô API Năng lượng

8:30 AM CN Chỉ số CPI tháng 9 Trung Quốc Chỉ số kinh tế

8:30 AM CN Chỉ số PPI tháng 9 Trung Quốc Chỉ số kinh tế

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

7:30 PM US Báo cáo tình trạng việc làm Hoa Kỳ Chỉ số kinh tế

10:00 PM US Báo cáo tình trạng xăng dầu EIA Năng lượng

11:00 PM US Báo cáo ép dầu NPOA Nông sản

Thứ 6 16/10/2020

3:00 PM UK Thay đổi Đồng tồn kho LME Kim loại cơ bản

7:30 PM US Doanh số bán lẻ tháng 9 Chỉ số kinh tế

7:30 PM US USA Báo cáo xuất khẩu Nông sản

8:15 PM US Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 Chỉ số kinh tế

Thứ 7 17/10/2020 2:30 AM US CFTC - Báo cáo Commitment of Traders Chỉ số kinh tế
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Đồng 12/2020 (CPEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 14/10, hợp đồng tương lai HGEZ20 không có quá nhiều biến 
động. Cuối phiên giá đóng cửa tại mức 3.0505 tăng (+0.20%) so với đóng 
cửa phiên trước đó.

● Chỉ báo Stochastic nằm trên vùng quá mua và đang dần cho tín hiệu 
giảm điểm, thêm vào đó, khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua suy 
giảm. Nhiều khả năng, giá đồng sẽ tiếp tục giảm.

Kháng cự 3.09 3.17

Hỗ trợ 2.7930

Đồng

Bạc

Bản tin

● Phần lớn phiên ngày thứ 4, giá Đồng không có quá nhiều thay đổi. 
● Trên thực tế, mức tăng rất lớn trong ngày trong kho dự trữ đồng LME 

lên 16.725 tấn vào ngày hôm qua là một động lực có thể gây ra áp lực 
bán bổ sung trong ngày hôm nay nếu một lượng đồng lớn khác được 
công bố vào hôm nay. 

● Mặt khác, mối đe dọa đối với sản lượng đồng đã giảm bớt tại mỏ lớn 
nhất thế giới ở Chile và dữ liệu nhập khẩu đồng / hàng hóa vật chất của 
Trung Quốc từ đầu tuần sẽ là động lực chính hỗ trợ đồng trong tháng 
12 xung quanh mức trung bình động 21 ngày của Mức 3,0175.

● Tuy vậy, vẫn cần có sự cải thiện đáng kể trong kinh tế vĩ mô tổng thể thì 
đồng mới có thể tiếp tục tăng trở lại.
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Đồng

Bạc

Bạc 12/2020 (SIEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 14/10, giá hợp đồng SIEZ20 tăng điểm nhẹ. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 24.395 tăng (+1.10%) so với đóng cửa phiên trước đó.

● Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm, thêm vào đó đường trung 
bình động MA10 vẫn nằm dưới đường trung bình động MA20, cho thấy, 
phe bán vẫn đang chiếm thế chủ động.

Kháng cự 25.050 25.975

Hỗ trợ 20.080 21.945

Bản tin

● Bức tranh của thị trường kim loại quý những ngày qua là không rõ ràng.
● Thống kê tiếp theo của CFTC  về vị thế của các nhà đầu tư tài chính sẽ vẽ 

một bức tranh cụ thể hơn về thị trường kim loại quý khi con số được 
công bố vào ngày thứ 6. Theo số liệu của Bloomberg đăng ký theo dõi 
thì dòng vào của các quỹ ETF vàng “chỉ” là một tấn. Các quỹ ETF cũng bắt 
đầu cho thấy họ sẵn sàng nắm bắt cơ hội hơn sau đợt điều chỉnh vào 
tháng 09.

● Mặc dù rất nhiều các khía cạnh khác nhau đều ủng hộ vàng, ví dụ: chính 
sách tiền tệ siêu nới lỏng mà các ngân hàng trung ương theo đuổi, mức 
lãi suất thấp và lãi suất thực âm, tuy nhiên, không nên quên rằng giá 
vàng và bạc đi lên kể từ đầu năm hầu như do nhu cầu đầu tư.

● Tuy nhiên, để hỗ trợ cho thị trường kim loại quý tăng điểm cần đến một 
sự không rõ ràng đáng kể như dịch bệnh, gói hỗ trợ kinh tế...hoặc cũng 
có thể là một sự sụt giảm mạnh đến từ thị trường vốn (thị trường chứng 
khoán) để từ đó dịch chuyển dòng tiền vào vàng và bạc, mặc dù vậy, 
ngay kể cả trước khi xảy ra việc chuyển đổi đó cũng khiến các nhà đầu 
tư nắm giữ vị thế mua ròng trên thị trường kim loại quý phải đương đầu 
với rất nhiều khó khăn.



TRANG 6

Bản tin


