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Giá vàng hôm nay 24/1: Bất ổn, USD giảm, vàng tăng nhanh [1]

Giá vàng hôm nay 24/1 trên thị trường thế giới tiếp tục chiều hướng đi lên do đồng USD suy yếu và
sức cầu đối với vàng đứng ở mức cao trong bối cảnh bất ổn leo thang ở khắp nơi.

Tới đầu giờ sáng 24/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.285 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 triệu
đồng/lượng so với vàng trong nước.
Giá vàng thế giới tiếp tục chiều hướng đi lên do đồng USD suy yếu và sức cầu đối với vừng đứng ở
cao trong bối cảnh bất ổn leo thang ở khắp nơi.
Nhu cầu của vàng của các quỹ đầu tư tiếp tục tăng mạnh trong tháng đầu tiên của năm 2019. Số
lượng vàng nắm giữ của quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR đã lên mức cao nhất kể từ tháng
6/2018.
Nhu cầu đối với vàng gia tăng trong bối cảnh nỗi lo ngại về sự suy giảm kinh tế tiếp tục tăng lên sau
khi giới đầu tư đón nhận những số liệu kinh tế không mấy tích cực từ Mỹ và Nhật Bản. Trong khi đó,
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng.

Triển vọng kinh tế thế giới còn trở lên kém tươi sáng hơn sau khi Financial Times cho biết Mỹ đã hủy
bỏ các cuộc đàm phán thương mại trù bị cho cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc vào
cuối tháng này.
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Vàng còn tăng giá do chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa một phần và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có
thể ngừng tăng lãi suất.
Theo nhiều nhà phân tích, điều mà các thị trường tỏ ra lo ngại nhất chính là về những bất ổn xoay
quanh các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Triển vọng kinh tế toàn cầu phụ thuộc
nhiều vào một giải pháp cho vấn đề xung đột thương mại vốn giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Đồng USD suy yếu cũng tác động tích cực lên giá vàng.
Trong ngắn hạn, đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi một đồng euro và Nhân dân tệ suy yếu. Nhưng về
trung và dài hạn, nền kinh tế Mỹ cũng chịu ảnh hưởng từ những bất ổn chính trong nội bộ nước Mỹ
và trong quan hệ với Trung Quốc. Sức khỏe kinh tế suy giảm sẽ kéo đồng USD đi xuống.
Việc Fed ngừng tăng lãi suất cũng khiến đồng USD không thể tiếp tục đợt tăng giá kéo dài như trong
thời gian qua.
Trên thị trường vàng trong nước chốt 23/1 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 trong nước
20-50 ngàn đồng so với phiên liền trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 23/1, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức:
36,47 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,57 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài
Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,37 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,57 triệu đồng/lượng (bán ra).
Theo Doji, so với cùng thời điểm trong tuần trước, mỗi lượng vàng điều chỉnh giảm khoảng 100 ngàn
đồng. Thời điểm hiện tại, nhiều chuyên gia đánh giá, kim loại quý đang ở trạng thái hồi lại sau khi
tăng giá ở các phiên trước đó và chờ cơ hội để tìm kiếm các ngưỡng giá mới. Bởi vậy nhà đầu tư nên
có sự chuẩn bị chu đáo để theo sát diễn biến cũng như chọn đúng thời điểm để tham gia giao dịch.
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