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Giá vàng hôm nay, 11.10 quay đầu giảm mạnh, tụt khỏi ngưỡng 1.500 USD/oz. Thị trường
trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng nay đồng loạt điều chỉnh giảm quanh ngưỡng
150.000 đồng đến 400.000 đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng lúc 9h được Tổng Công ty Vàng Agribank Việt nam
- CTCP niêm yết ở mức 41,65 triệu đồng/lượng (giảm 140.000 đồng/lượng chiều mua vào) và
42,00 triệu đồng/lượng (giảm giảm 140.000 đồng/lượng chiều bán ra) so với phiên sáng ngày
hôm qua.

Giá thế giới hôm nay 11.10 giao ngay đứng ở mức 1.495,69 USD/oz ở chiều mua vào và
1.496,07 USD/oz chiều bán ra (giảm 10,65 USD/oz ở cả hai chiều).

Vàng giảm được cho là Giá USD suy yếu. Bên cạnh đó chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng
khá mạnh.

Giảm giảm còn do động thái mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cụ thể, ông Trump mới viết
trên Twitter cho biết, ông sẽ gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Thông tin này làm tăng hy
vọng hai cường quốc có thể đạt được tiến triển trong đàm phán thương mại.

Trong một phát biểu với báo chí tại Washington, ông Trump cho biết, Mỹ và Trung Quốc đang
đứng trước cơ hội rất tốt để đạt một thỏa thuận và cho rằng Trung Quốc còn mong muốn điều
này hơn Mỹ. Nhưng, nếu đàm phán không tiến triển thì ông sẽ sẵn sàng tăng thuế đối với 250 tỉ
USD hàng hóa Trung Quốc từ 25% lên 30% ngay vào ngày 15.10 tới.

Bởi vậy, nhiều chuyên gia nhận định giá vàng sẽ nhảy múa theo những diễn biến địa chính
trị thế giới, đặc biệt là cuộc đàm phán diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc.
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Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, Nga và Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh mua vàng. Theo Kitco,
tính từ đầu năm tới nay, Nga và Trung Quốc đã mua tổng cộng 251 tấn vàng.

Ngân hàng trung ương các nước trên thế giới cũng mua vào tổng cộng gần 500 tấn vàng trong
khoảng thời gian 8 tháng đầu 2019, đây là một lượng mua vào kỷ lục. Về dài hạn, vàng vẫn sẽ
tăng lại, khó có thể giảm sâu, nhà đầu tư không nên vội vã bán ra lúc này.
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