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Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.49 -0.04%

EUR/USD 1.1825 0.02%

GBP/USD 1.3843 0.04%

AUD/USD 0.7373 0.07%

NZD/USD 0.7107 0.04%

USD/JPY 109.7600 -0.02%

USD/CAD 1.2657 -0.07%

USD/CHF 0.9166 0.00%

USD/CNY 6.4554 -0.09%

USD/BRL 5.1982 -2.32%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,880.23 -0.43%

S&P 500 4,493.28 -0.46%

Nasdaq 15,248.30 -0.25%

FTSE 100 7,024.21 -1.01%

CAC 40 6,684.72 0.24%

DAX 15,623.15 0.08%

Shanghai 3,693.13 0.49%

Nikkei 225 30,165.00 0.52%

KOSPI 3,118.70 0.13%

VNIndex 1,343.98 0.78%

Chứng khoán châu Á tăng hôm thứ Sáu khi các nhà giao dịch đánh giá 
triển vọng giảm dần các biện pháp kích thích của ngân hàng trung ương 
cũng như nỗ lực hỗ trợ sự phục hồi toàn cầu trước những rủi ro từ biến 
thể virus delta.

Thị trường chứng khoán tăng tại Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc, trong khi các 
hợp đồng tương lai chỉ số của Hoa Kỳ tăng lên, mang lại một số sự thở 
phào sau một đợt suy yếu của chứng khoán toàn cầu. Chỉ số S&P 500 đã 
ghi nhận chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng Sáu. Chính quyền Biden đã thực 
hiện các bước theo hướng yêu cầu các công ty lớn bắt buộc tiêm phòng 
hoặc xét nghiệm, đẩy mạnh cuộc chiến chống lại biến chủng vi rút delta.

Trái phiếu kho bạc đã tăng điểm, nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ trong cuộc 
đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Đồng đô-la ít thay đổi. Đối với hàng 
hóa, dầu giảm sau khi Trung Quốc quyết mở bán dự trữ dầu thô để giảm 
bớt sự gia tăng của chi phí năng lượng. Bên cạnh đó, một đợt tăng điểm 
rộng rãi diễn ra trên thị trường kim loại cơ bản.

Chứng khoán toàn cầu đã giảm kỷ lục trong bối cảnh lạm phát gia tăng và 
tốc độ mở cửa kinh tế chậm hơn cùng với việc giảm hỗ trợ ngân hàng 
trung ương. Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết họ sẽ làm chậm tốc 
độ mua trái phiếu đại dịch của mình (PEPP) trong quý cuối cùng của năm 
2021, nhưng Chủ tịch Christine Lagarde nói thêm rằng điều đó không báo 
trước việc giảm kích thích do biến thể virus delta vẫn còn tiềm ẩn rủi ro.

Các báo cáo mới nhất cho thấy các đơn tuyên bố thất nghiệp của Hoa Kỳ 
thấp hơn nhưng cũng có nhiều gián đoạn do virus, bao gồm cả việc 
Microsoft chuyển kế hoạch mở lại hoàn toàn các văn phòng của mình.

Sự kiện quan tâm chính trong tuần:

- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có thể đưa ra lựa chọn trong tuần này 
về việc có nên từ bỏ Chủ tịch Fed Jerome Powell cho nhiệm kỳ thứ 
hai hay không.
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Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,929,073

Ngày Thời gian Quốc Gia Sự Kiện

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Đồng 09/2021 CPEU21 4.2285 4.3025 4.2240 4.2835 1.22% 263

Đồng 12/2021 CPEZ21 4.2375 4.3140 4.2155 4.2855 1.24% 42,613

Bạc 09/2021 SIEU21 23.9550 24.2400 23.8450 24.1330 0.50% 104

Bạc 12/2021 SIEZ21 23.9950 24.3550 23.8650 24.1770 0.50% 43,084

Bạch kim 10/2021 PLEV21 974.0000 984.6000 967.3000 974.5000 -0.16% 15,078

Bạch kim 01/2022 PLEF22 978.2000 987.5000 970.7000 977.5000 -0.16% 3,445

Quặng sắt 62% 11/2021 FEFX21 129.8000 130.7000 125.4500 127.6600 -1.50% 10,747

Quặng sắt 62% 12/2021 FEFZ21 127.6000 128.3500 123.9000 125.6400 -1.44% 6,412

9/7/2021

N/A CN Trade Balance US(Aug)

N/A CN Exports (YoY)(Aug)

N/A CN Imports (YoY)(Aug)

9:00 EU Gross Domestic Product s.a. (QoQ)(Q2)

22:00 US US: Export Inspections

9/8/2021 18:00 US Fed's Beige Book

9/9/2021

12:30 US Initial Jobless Claims(Sep 3)

22:00 US US: EIA Petroleum Status Report

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

9/10/2021

12:30 US Consumer Price Index Core s.a(Aug)

23:00 US US: USDA Supply/Demand
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Kháng cự/Hỗ trợ

TRANG 4

Đồng 12/2021 (CPEZ21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 09/09, hợp đồng CPEZ21 tăng điểm trở lại. Cuối phiên, giá 
đóng cửa tại mức 4.2855 tăng (+1.24%) so với đóng cửa phiên ngày 
trước đó.

● Trên biểu đồ ngày, giá về vùng hỗ trợ 4.23, đồng thời tạo thành bộ 
nến cho tín hiệu đảo chiều.

● Trên biểu đồ H4: sau khi tăng điểm từ vùng hỗ trợ 4.23, Đồng bật 
tăng điểm đáng kể, và tiến đến gần đường xu hướng giảm điểm, nếu 
Đồng có thể bứt phá qua đường xu hướng giảm điểm, chúng tôi kỳ 
vọng giá Đồng có thể mở lại xu hướng tăng, hướng đến vùng giá 4.45.

● Xu hướng cho những ngày tới: xu hướng tăng. Các nhà đầu tư chủ 
động mở vị thế mua.Kháng cự 4.4200 4.4500 4.5850

Hỗ trợ 4.1600 4.2300

Đồng

Bạc

Bản tin
Kim Loại

● Nhìn lại, hợp đồng tương lai Đồng tháng 12 đã đạt được mức thấp 
nhất trong tuần này và có thể thu được một số hỗ trợ từ việc tồn kho 
đồng LME giảm đáng kể, cụ thể, tồn kho Đồng ở LME đã giảm 12 
trong 13 phiên gần đây.

● Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc tuyên bố bán đấu giá dầu thô để 
giảm giá và giúp các nhà máy lọc dầu nhỏ và điều đó cho thấy Trung 
Quốc sẽ tiếp tục bán dự trữ đồng, mục tiêu chính là để bình ổn giá 
hàng hóa.

● Mặt khác, sự phục hồi của giá đồng ngày hôm qua có thể chỉ đơn 
giản là sự cân bằng điều chỉnh từ mức giảm 0.24 USD trong 6 ngày.
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Đồng

Bạc

Bạc 12/2021 (SIEZ21)

Điểm tin

Kháng cự 24.100 24.750

Hỗ trợ 22.350 23.000

● Phiên ngày 09/09, hợp đồng SIEZ21 tăng điểm. Cuối phiên, giá đóng 
cửa tại mức 24.175 tăng (+0.50%) so với đóng cửa phiên ngày trước 
đó.

● Trên biểu đồ ngày: Chỉ báo Stochastic cho tín hiệu giảm điểm, tuy 
nhiên khối lượng giảm dần theo những phiên giảm điểm gần đây, 
đồng thời giá được hỗ trợ bởi đường MA20, cho thấy thị trường vẫn 
đang giằng co ở khu vực nửa dải trên dải Bollinger Bands.

● Trên biểu đồ H4, chỉ báo Stochastic cho tín hiệu tăng điểm, chúng tôi 
kỳ vọng, trong ngày, giá có thể tiến đến vùng giá 24.500 - 24.600.

Bản tin
Kim Loại

Phân tích kỹ thuật

● Với sự giảm điểm nhẹ của đồng Đô-la Mỹ đêm qua, nhóm kim loại 
quý được hỗ trợ một cách khiêm tốn.

● Tuy nhiên, sự sụt giảm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ngày 
hôm qua đã loại bỏ một số bất ổn kinh tế điều mà rõ ràng đã làm 
gia tăng những ngưỡng cản kháng cự đối với cả Vàng, Bạc.

● Trong những ngày tới, để kích hoạt lại xu hướng tăng của Vàng, có 
thể yêu cầu chỉ số Đô-la Mỹ trượt xuống tiếp.

● Thị trường kim loại quý cũng có những cơ hội hưởng lợi từ các báo 
cáo lạm phát ở Đức (sắp được công bố) và giá sản xuất của Mỹ.

● Một tin tích cực cho phe mua, khi nhóm này vẫn đang đứng vững 
trước tin tức ECB có ý định cắt giảm việc mua tài sản, nhưng tin tức 
đó đã được bù đắp bởi triển vọng lợi tức Trái phiếu Chính phủ Mỹ 
thấp hơn kể từ ngày 24/08.

● Kết luận, có thể thấy thị trường đã tìm ra lý do để tránh sự suy yếu 
thêm, tuy vậy, vẫn thất bại trong việc chuyển hóa thành sức mạnh.
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