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Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 94.08 -0.08%

EUR/USD 1.1576 0.09%

GBP/USD 1.3636 0.15%

AUD/USD 0.7310 0.21%

NZD/USD 0.6935 0.20%

USD/JPY 112.1900 -0.08%

USD/CAD 1.2470 -0.12%

USD/CHF 0.9269 -0.12%

USD/CNY 6.4435 -0.03%

USD/BRL 5.5082 -0.19%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 34,746.71 -0.02%

S&P 500 4,391.36 -0.19%

Nasdaq 14,579.50 -0.51%

FTSE 100 7,095.55 0.25%

CAC 40 6,559.99 -0.61%

DAX 15,206.13 -0.29%

Shanghai 3,592.17 0.67%

Nikkei 225 28,052.00 0.01%

KOSPI 2,956.30 -0.11%

VNIndex 1,372.73 0.49%

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Mỹ giảm vào thứ Hai và chứng 
khoán châu Á biến động trái chiều trong bối cảnh rủi ro đối với sự phục 
hồi của đại dịch sau cuộc khủng hoảng năng lượng và triển vọng của 
chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để chống lạm phát.

Thị trường chứng khoán giảm điểm ở Úc và tăng ở Nhật Bản, trong khi các 
hợp đồng S&P 500 và Nasdaq 100 chìm trong sắc đỏ. Chứng khoán Mỹ 
giảm hôm thứ Sáu sau khi dữ liệu tăng trưởng việc làm giảm đáng kể so 
với kỳ vọng nhưng cũng cho thấy thu nhập tăng vọt.

Tăng lương và tăng chi phí năng lượng làm nổi bật áp lực giá cả đang làm 
tăng thêm trường hợp chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Nhiều chiến lược 
gia kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm bớt lượng mua trái phiếu trong 
những tuần tới. Tại Vương quốc Anh, các quan chức Ngân hàng Trung 
ương Anh đã củng cố các tín hiệu về việc sắp tăng lãi suất để kiềm chế lạm 
phát.

Hợp đồng trái phiếu kho bạc kỳ hạn giảm sau khi lợi tức trái phiếu kho bạc 
Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vượt 1,6% vào thứ Sáu. Dầu thô WTI tăng cao và 
được giao dịch ở mức cao nhất kể từ năm 2014. Đô-la New Zealand trượt 
giá trong bối cảnh các trường hợp Covid-19 tăng ở đó.

Bên cạnh việc thắt chặt chính sách tiền tệ đến từ ngân hàng trung ương, 
các nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho các báo cáo sắp tới về lợi nhuận 
quý III của công ty và theo dõi các khoản nợ và sự suy thoái trong lĩnh vực 
bất động sản của Trung Quốc.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo của họ về tăng 
trưởng của Hoa Kỳ trong năm nay và năm tới, nguyên nhân được cho là 
sự phục hồi chậm trễ trong chi tiêu của người tiêu dùng. Sự sụt giảm chủ 
yếu được bù đắp bằng việc nâng cấp các dự báo trong hai năm tiếp theo.

Một diễn biến khác, căng thẳng về Đài Loan đang âm ỉ. Tổng thống Thái 
Anh Văn cho biết hòn đảo này đang phải đối mặt với "những thách thức 
chưa từng có" và sẽ bảo vệ chủ quyền của mình, đẩy lùi sau khi nhà lãnh 
đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố một ngày trước đó rằng sẽ đạt 
được thống nhất. Các thị trường của Đài Loan đóng cửa nghỉ lễ.

Một số sự kiện kinh tế chính tuần này:

- Biên bản cuộc họp FOMC Hoa Kỳ và dữ liệu CPI, thứ Tư.c
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Tổng số ca đang nhiễm COVID

18,439,419

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL

Đồng 03/2022 CPEH22 4.2365 4.2845 4.2080 4.2610 0.76% 9,190

Đồng 12/2021 CPEZ21 4.2495 4.3010 4.2225 4.2755 0.75% 50,987

Bạc 12/2021 SIEZ21 22.6100 23.2200 22.4350 22.7050 0.21% 67,334

Bạc 01/2022 SIEF22 22.6200 23.2200 22.5050 22.7280 0.21% 94

Bạch kim 11/2021 PLEX21 1024.0000 1035.8000 1017.3000 1027.1000 4.33% 64

Bạch kim 01/2022 PLEF22 979.8000 1041.7000 977.9000 1028.2000 4.35% 23,199

Quặng sắt 62% 12/2021 FEFZ21 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Quặng sắt 62% 01/2022 FEFF22 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

10/11/2021
US US: Banking Holidays

N/A CN FDI - Foreign Direct Investment (YTD) (YoY)(Sep)

19:30 US Consumer Price Index (YoY)(Sep)

19:30 US Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Sep)

22:00 US US: Export Inspections

23:00 US US: USA Supply/Demand

23:00 US US: Crop Production

10/13/2021
N/A CN Trade Balance US(Sep)

3:00 US US: Crop Progress

10/14/2021

1:00 US FOMC Minutes

1:00 US Monthly Budget Statement(Sep)

7:00 EU EUopean Council Meeting

19:30 US Producer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Sep)

19:30 US Initial Jobless Claims(Oct 8)

21:30 US US: EIA Natural Gas Report

22:00 US US: EIA Petroleum Status Report

10/15/2021

7:00 US IMF Meeting

9:00 CN Retail Sales (YoY)(Sep)

19:30 US Retail Sales (MoM)(Sep)
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Đồng 12/2021 (CPEZ21)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Kết thúc phiên 08/10, hợp đồng CPEZ21 có phiên tăng điểm thứ 2 liên 
tiếp. Kết phiên, giá đóng cửa tại mức 4.2755 tăng (+0.75%).

● Trên biểu đồ ngày, giá tiếp tục tăng điểm đi kèm khối lượng giao dịch 
gia tăng, cùng với đó chỉ báo Stochastic cho tín hiệu tăng điểm. 
Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tiến tới vùng giá 4.3750.

● Trên biểu đồ H4, giá vẫn đang xu hướng gia tăng, tuy nhiên, chúng tôi 
kỳ vọng giá sẽ phản ứng với vùng kháng cự 4.3200, và giảm điểm nhẹ. 
Các nhà đầu tư đã mở vị thế mua canh chốt lời, các nhà đầu tư muốn 
mở vị thế mua mới có thể đợi giá quay về vùng 4.2500 để cân nhắc 
mở mua mới.

Kháng cự 4.3750 4.4000 4.4750

Hỗ trợ 4.1250 4.2050

Đồng

Bạc

Bản tin
Kim Loại

● Thị trường Đồng tăng điểm đáng kể phiên ngày thứ Sáu do các dữ 
liệu có phần không tích cực cũng như sự bất ổn trên thị trường tài 
chính.

● Giống như thị trường chứng khoán, giao dịch đồng được thể hiện 
một cách cân bằng với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp điều mà 
thể hiện một số tiến triển nhưng không nhiều khả năng rằng FED sẽ 
cắt giảm kích thích kinh tế sớm.

● Mặt khác, nền kinh tế Trung Quốc sẽ trở lại trong một trạng thái 
bình thường và chúng tôi nghi ngờ rằng Trung Quốc đang săn giá 
hời.
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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 08/10, hợp đồng SIEZ21 biến động mạnh. Kết phiên, giá 
đóng cửa tại mức 22.705 tăng (+0.21%).

● Trên biểu đồ ngày, khối lượng giao dịch tăng mạnh, chỉ báo Stochastic 
cho tín hiệu tăng điểm tuy nhiên vào vùng quá mua. Mặc dù giá biến 
động mạnh, nhưng đóng cửa phiên nằm trên đường MA20, cho thấy 
thị trường vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào xu hướng tăng điểm.

● Trên biểu đồ H4, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục canh mở mua tại khu 
vực 22.500, cắt lỗ vùng 22.350 - 22.250, chốt lời 23.350 - 23.500. Tuy 
nhiên, các nhà đầu tư nên hạn chế mở vị thế mua lớn.

Bản tin
Kim Loại

Phân tích kỹ thuật

● Thị trường kim loại quý tỏ ra yếu ớt sau một nỗ lực tăng điểm bất 
thành vào phiên ngày thứ Sáu. Một số chuyên gia cho rằng, đợt tăng 
điểm bất thành này là kết quả của kinh tế bất ổn gia tăng, một số 
khác cho rằng từ sức mạnh của đồng đô-la Mỹ.

● Theo báo cáo COT mới nhất, các quỹ đã bổ sung thêm một lượng 
đáng kể vào vị thế mua ròng trong tuần trước, tuy nhiên, nhưng vị 
thế của các quỹ vẫn rất khiêm tốn trong phạm vi gần đây.

● Trong thời gian sắp tới, thị trường có thể sẽ ít lo ngại về việc cắt giảm 
dần kích thích kinh tế với nhiều người dự đoán rằng tin tức vào thứ 
Sáu sẽ trì hoãn hành động này cho tới tháng 12.

● Một tín hiệu tích cực khi nhu cầu của Ấn Độ và Trung Quốc đang cải 
thiện trở lại, tuy nhiên, vẫn cần thêm thời gian để hấp thụ số liệu này 
cho thị trường.
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Kim Loại


