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Giá vàng hôm nay 10/1: USD giảm, vàng treo giá mức cao [1]

Giá vàng hôm nay 10/1 trên thị trường thế giới chịu áp lực giảm khá lớn nhưng vẫn treo ở mức cao
nhờ một đồng USD suy yếu. Những tiến triển trong quan hệ Mỹ-Trung khiến nhu cầu mua vàng giảm.

Mở cửa lúc 8h30 sáng 10/1, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm
yết ở mức: 36,61 triệu đồng/lượng (mua
vào) và 36,73 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 20-30 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so
với cuối giờ chiều phiên liền trước.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,57 triệu đồng/lượng (mua vào) và
36,77 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 70-80 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối
giờ chiều ngày 9/1.
Tới đầu giờ sáng 10/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.286 USD/ounce.
Giá vàng giao tháng 2 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.288 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay thấp hơn 1,3% (17,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo
giá USD ngân hàng có giá 35,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,1 triệu
đồng/lượng so với vàng trong nước.
Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm khá lớn nhưng vẫn treo ở mức cao nhờ một đồng USD suy yếu.
Những tiến triển trong quan hệ Mỹ-Trung khiến nhu cầu mua vàng giảm.
Vàng giảm giá nhẹ chủ yếu do thị trường chứng khoán toàn cầu hồi phục trở lại sau những tín hiệu
tích cực trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc. Cuộc đàm phán ban đầu dự kiến 2
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ngày nhưng sau đó kéo dài thành 3 ngày và được bật mí là tốt đẹp.
Trong một đoạn tweet, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán với Trung Quốc
"đang tiến triển rất tốt".

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa 2 nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 12/2018 nhất trí về một thỏa thuận "đình chiến thương mại".
Mỹ và Trung Quốc hiện tại vẫn đang trong quá trình tạm ngừng việc đáp trả thuế quan đối với các
mặt hàng xuất khẩu của nhau, tìm cách hoàn tất đàm phán về công nghệ và các quyền sở hữu trí
tuệ trong vòng 90 ngày.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross trước đó cũng đã đưa ra dự đoán rằng Bắc Kinh và
Washington có thể đạt được thỏa thuận thương mại do "2 bên có thể đồng thuận".

Nỗi lo ngại về những tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-Trung tạm thời giảm bớt.
Thị trường tài chính toàn cầu diễn biến tích cực là yếu tố khiến dòng tiền không còn dồn vào vàng
như một kênh trú bão.
Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 4 liên tiếp, trong khi các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu
đều tăng điểm.
Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục giảm nhẹ lượng vàng nắm giữ, bớt
khoảng 0,03% xuống 796,53 tấn vào ngày 8/1.
Hiện thị trường đang chờ đợi Ủy ban Thị trường mở Liên bang công bố kết quả cuộc họp chính sách
vào ngày 18-19/12.
Tuy nhiên, đồng USD suy yếu khiến vàng giảm không nhiều và vẫn rập rình tăng trở lại.
Đồng USD yếu do giới đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cân nhắc về kế
hoạch tăng lãi suất, không còn tăng với tốc độ nhanh như trước.
Trên thị trường vàng trong nước chốt 9/1 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 trong nước
30-50 ngàn đồng so với phiên liền trước.
Tính tới cuối phiên giao dịch 9/1, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,59
triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,70 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn
niêm yết vàng SJC ở mức: 36,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,69 triệu đồng/lượng (bán ra).
Theo Doji, thị trường vàng trong nước lắng lại sau chuỗi ngày giá tịnh tiến tăng dần do sự tác động từ
giá vàng thế giới. Thị trường trong nước hôm thứ Tư ghi nhận mức độ giao dịch giảm hơn phiên liền
trước, lượng khách bán vàng ra chiếm tới 60% số lượng khách tham gia giao dịch tại Doji.
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