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Giá vàng lúc 6 giờ hôm nay ngày 14/10/2019:
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1483.20 - 1484.20 USD/ounce.

Giá vàng công bố đầu phiên tuần mới cho thấy vàng còn mất thêm hơn 5 USD/ounce so với
chốt phiên tuần trước.

Tuần qua, giá vàng thế giới chịu tác động mạnh bởi những thông tin xoay quanh cuộc đàm
phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ ngày 10/10.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, ngày 7/10, giá vàng thế giới chưa thể bứt phá dù thị
trường ghi nhận nhiều lực hỗ trợ chủ yếu do tâm lý chờ đợi tín hiệu mới từ vòng đàm phán
thương mại lần thứ 13 giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nhưng ngay sau phiên giao dịch sau đó, những tín hiệu được FED phát đi về khả năng sẽ tiếp
tục thực hiện cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời người đứng đầu FED
cũng khẳng định kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng và “có vẻ rất bền vững”, giá vàng đã quay đầu
giảm mạnh.

Giá vàng thế giới chỉ tạm phục hồi sau khi Mỹ và Trung Quốc, ngay trước thềm cuộc đàm phán
thương mại lần thứ 13, đã có những động thái không mấy thiện chí. Tuy nhiên, hiệu ứng tiêu cực
này nhanh chóng bị đẩy lùi với những phát ngôn đầy lạc quan của giới chức cấp cao Mỹ –
Trung về vòng đàm phán thương mại mới giữa 2 nước.

Mỹ và Trung Quốc đã có sự thống nhất về một bản thoả thuận thương mại một phần và Tổng
thống Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể ký ngay vào
tháng tới. Với bước tiến quanh trọng này, Mỹ sẽ không tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ
hàng hoá Trung Quốc. Tâm lý hưng phấn của giới đầu tư đã kéo mạnh dòng tiền khỏi vàng và
dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác.
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Do vậy, khảo sát tuần này cho thấy sự kém lạc quan về vàng rõ rệt. Tuần này, 17 chuyên gia
thị trường đã tham gia cuộc khảo sát Wall Street. Năm nhà phân tích (29%) cho biết họ thấy
giá cao hơn vào tuần này nhưng có đến 8. Tám nhà phân tích (47%), dự đoán vàng sẽ giảm. 4
phiếu còn lại ( 24%), cho rằng một thị trường đi ngang hoặc phiếu trung lập. Đa số chuyên gia
nhận định giá vàng giảm trong khi giới đầu tư lại dự đoán ngược lại. 954 người được hỏi đã
tham gia cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street. Tổng cộng có 566 phiếu (59%) cho rằng
vàng tăng giá. 221 khác ( 23%) dự đoán vàng sẽ giảm. 167 phiếu còn lại (18%) dự đoán thị
trường đi ngang.

Nhận định về thị trường, Charlie Nedoss, chiến lược gia thị trường cao cấp của Tập đoàn
LaSalle Futures cũng dự đoán giá vàng sẽ thấp hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông nói thêm
rằng ông không hy vọng xu hướng tăng rộng hơn của vàng sẽ kết thúc sớm.

Trong tuần qua, giá vàng trong nước đã sụt giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới và
tuột khỏi mốc 42 triệu đồng/lượng.

Phiên cuối tuần, Tổng Công ty Vàng Agribank Việt nam - CTCP niêm yết giá vàng ở mức 41,40
triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,90 triệu đồng/lượng (bán ra).
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