Giá vàng 3/10, toàn cầu lo lắng, vàng tăng trở lại
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Giá vàng hôm nay 3/10 trên thị trường thế giới tăng trở lại do giới đầu tư lo lắng về triển vọng
tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau khi Mỹ công bố hoạt động sản xuất xuống mức thấp nhất trong
10 năm.

Rạng sáng 3/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.486 USD/ounce.
Giá vàng giao tháng 12 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.493 USD/ounce.

Tới 6h45', giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.499 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12
năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.506 USD/ounce. Mức giá này tăng khá
nhiều so với đêm qua và rạng sáng 2/10.

Giá vàng hôm nay cao hơn 15,8% (203 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy
đổi theo giá USD ngân hàng có giá 41,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 500
ngàn đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tăng trở lại do giới đầu tư lo lắng về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu
sau khi Mỹ công bố hoạt động sản xuất trong tháng 9 xuống mức thấp nhất trong 10 năm.
Trước đó, châu Âu cũng công bố số liệu cũng đáng thất vọng không kém, thấp nhất trong vòng
7 năm.

S&P Global Ratings cho rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ đang chịu tác động từ cuộc chiến
thương mại với Trung Quốc và dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm 2020 sẽ giảm
xuống còn 1,7%.

Thông tin tiêu cực về kinh tế khiến giới đầu tư kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng
hơn nữa chính sách tiền tệ trong năm 2019, qua đó đẩy đồng USD đi xuống và giá vàng sẽ đi
lên.

Tổng thống Donald Trump ngay lập tức cũng đã gây sức ép lên Fed. Trên Tweeter, ông Trump
cáo buộc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell là những kẻ "thảm hại" trong
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việc đối phó với những dấu hiệu xấu của nền kinh tế.

Trước đó, ông Trump đã cáo buộc ông Powell là “thất bại, không có tầm nhìn, thiếu can đảm”
sau khi Fed chỉ hạ lãi suất 25 điểm phần trăm trong cuộc họp giữa tháng 9 trong lần cắt giảm
lãi suất lần thứ 2 trong vòng hơn 1 thập kỷ qua.

Trên Reuters, chuyên gia phân tích tại Phillip Futures Benjamin Lu cho rằng, trong bối cảnh nền
kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro như hiện tại, vai trò của vàng là một tài sản đảm bảo vẫn
lớn.

Vàng tăng giá trở lại còn do căng thẳng tiếp tục leo thang tại Hồng Kông, bất ổn trong nội bộ
Mỹ, với những vấn đề liên quan đến cuộc điều tra luận tội của Hạ viện Mỹ đối với Tổng thống
Donald Trump…

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 2/10 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng
9999 bớt 250-350 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Đầu giờ sáng nay 3/10, Tổng Công ty Vàng Agribank Việt nam niêm yết giá vàng SJC ở mức:
41,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,15 triệu đồng/lượng (bán ra).
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