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TỶ GIÁ THAM KHẢO 

 

 

 Mua/Bid Bán/Ask 

USD/VND 21,760 21,840 

AUD/VND 15,797 16,037 

EUR/VND 23,761 24,063 

JPY/VND 175 178 
 

 

 Mua/Bid Bán/Ask 

SJC/VND 32,930  32,990 

XAU/USD 1.086,49  1.086,99 
 

 

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ 

  

        1/ USD/VND  

- Thị trường chính thức 

Tỷ giá USD/VND tham khảo 

 Giá mua Giá bán Thay đổi  

Vietcombank 21,780 21,840 Giữ nguyên 

BIDV 21,780 21,840 Giữ nguyên 

Techcombank 21,770 21,850 Giữ nguyên 

Eximbank 21,780 21,840 Giữ nguyên 

- Thị trường tự do: Ngày 04/08: Đầu giờ sáng, mua vào 21900/ Bán ra 21930 

 

 

 

 

BẢN TIN NGOẠI HỐI VÀ VÀNG 

Trung tâm Ngoại hối và Sản phẩm Phái sinh 

                                            Ngày 04 Tháng 08 Năm 2015 

 



 

 
 

 

 

  

2/ Ngoại tệ G7 

Thông tin cơ bản 

EURUSD: 

 

Thông tin cơ bản:  

-Hy Lạp: Hi Lạp có khả năng không cần sự hộ trỡ từ phía ECB khi mà thanh khoản các ngân hàng 

ở Hi Lạp đã được cải thiện nhờ sự giúp đỡ của NHTW. Bên cạnh đó, chứng khoán Hi Lạp đã mở 

cửa trở lại tuy nhiên mất giá gần 23% chỉ sau vài phút mở cửa. Ngoài ra, trong tháng 6 vừa qua 

PMI của Hy Lạp đã xuống đến mức thấp tột độ, cho thấy sự sụp đổ niềm tin của các doanh nghiệp 

sản xuất tại đây.  

Theo các số liệu khảo sát mới đây từ Markit, PMI của Hy Lạp trong tháng 6 vừa qua đã rớt xuống 

chỉ còn 30,2 điểm, nằm rất xa mức an toàn là 50 điểm. Những nhà quản lý trả lời khảo sát cho biết 

họ rất bất an về tương lai, trước các biện pháp kiểm soát dòng vốn của chính phủ Hy Lạp cộng với 

tình hình kinh tế không thể dự đoán trước. 

-Cuối phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi số liệu cho thấy chi tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 

tăng với tốc độ chậm nhất 4 tháng qua do nhu cầu ôtô giảm, USD giảm nhẹ, EUR bật tăng.  

Phân tích kỹ thuật: 

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, không có nhiều biến động cho đồng EURUSD. Giá đóng cửa 

tạo thành hình mẫu cây nến Inside Bar nằm trong cây nến ngày thứ 6. Với giá đóng cửa ở gần 

ngưỡng low cho dấu hiệu tiếp tục đi xuống. Với mẫu hình nến này nên trông đợi một cây nến 

breakout ở dưới ngưỡng low của ngày thứ 6 ở 1.0918 sẽ xác nhận xu hướng đi xuống tiếp tục trong 

những ngày tiếp theo. Giá vẫn đang ở dưới đường trung bình 100 cộng với MACD chỉ báo âm cho 

thêm tín hiệu cộng hưởng vào động lượng ngắn hạn xuống khu vực 1.0680 những ngày tiếp theo. 



 

 
 

 

 

  

AUDUSD: 

 

Nhận định thị trường:  

Sáng nay, 11h30 các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin Cash Rate của AUD. Câu hỏi đặt ra liệu RBA có tiếp 

tục hạ lãi suất khi mà cả CAD và NZD đều đã thực hiện. 

Phân tích kỹ thuật:  

Mặc dù trong xu hướng xuống, trong những ngày gần đây Aussie đang kẹt trong biên độ 7250 và 7350. Sự 

phá vỡ một trong 2 ngưỡng này sẽ đánh dấu xu hướng ngắn hạn sắp tới cho AUDUSD. Nếu giá phá vỡ 7250 

theo chiều đi xuống các mức hỗ trợ tiếp theo ở mức Fibo 0.6900. Nếu giá phá vỡ 7350 khu vực kháng cự 

tiếp theo sẽ ở 7545. Tuy vậy chúng tôi vẫn thiên về xu hướng bán với giá phá vỡ khu vực 7250 theo xu 

hướng Weekly và phân tích cơ bản. 

USDJPY:  

USD:  

Giới đầu tư tiếp tục đặt cược rằng kinh tế Mỹ duy trì đà tăng trưởng sẽ khiến Fed nâng lãi suất từ 

mức cận 0, một động thái làm tăng tính hấp dẫn của USD. Nếu làm như vậy, Fed sẽ là ngân hàng 

trung ương đầu tiên tăng chi phí đi vay, trong khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Ngân 

hàng trung ương Nhật Bản tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Giới thương nhân và đầu tư đang theo dõi số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Mỹ, công 

bố vào thứ Sáu tuần này. Theo dự đoán kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tạo thêm việc làm với tốc độ hiện 

nay trong những tháng tới, thúc đẩy Fed nâng lãi suất vào tháng 9. 

 Tuy nhiên, đà tăng của USD phần nào chững lại vào cuối phiên sau khi số liệu cho thấy chi 



 

 
 

 

 

  

 

THỊ TRƯỜNG VÀNG 

 

1, Thị trường vàng thế giới 

Giá vàng giao ngay phiên 3/8 tiếp tục giảm khi USD tăng và giới đầu tư theo dõi chỉ số kinh tế để tìm manh 

mối về thời điểm tăng lãi suất.  

Giá vàng giao ngay lúc 15h02 giờ New York giảm 0,9% xuống 1.086,06 USD/ounce. Hôm 24/7, giá vàng 

chạm mức thấp nhất 5 năm rưỡi ở 1.077 USD/ounce. 

Nhận định xu hướng: Xu hướng dài hạn của vàng là giảm và hướng xuống vùng giá 1050 

Ngưỡng kháng cự: 1110/1120 

Ngưỡng hỗ trợ: 1080/1000 

tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 tăng với tốc độ chậm nhất 4 tháng qua do nhu cầu ôtô giảm.  

Phân tích kỹ thuật:  

Gần giống với cặp EURUSD, USDJPY ngày thứ 2 không có nhiều biến động và cũng nằm trong cây nến 

ngày thứ 6. Giá phá vỡ khu vực 124.90- 125 sẽ là tín hiệu quan trọng xác nhận người mua quay trở lại thị 

trường và giá sẽ hướng đến các mức 126 và 130. Trong khả năng xuống, khu vực 122.80 đóng vai trò hỗ trợ 

trong ngắn hạn. Tuy vậy, giá vẫn ở trên đuồng trung bình 100 Daily và vẫn được hỗ trợ bởi đường trend line 

bên dưới. Trong những ngày tới trader vẫn nên đứng ngoài thị trường chờ các mức kháng cự và hỗ trợ quan 

trọng bị phá vỡ trước khi vào trạng thái. 

 
 



 

 
 

 

 

  

 

2, Thị trường vàng trong nước 

 

Do giá vàng thế giới giảm hơn 10 USD/oz so với ngày hôm qua, giá vàng SJC đã giảm gần 150.000 

đồng/lượng. Lãi suất cao phần nào cũng gây áp lực bán lên các nhà đầu tư vàng.  Hiện giá SJC đang giao 

dịch ở mức 32.85 – 32.89 triệu/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã lên 4.3 triệu đồng 

lượng 

Nhận định: Giá SJC có xu hướng giảm trong thời gian tới 

 



 

 
 

 

 

  

THÔNG TIN VĨ MÔ 

 

Thị trường chứng khoán Việt nam  

Thị trường chứng khoán Việt Nam chiều 03/08/2015 giảm. Thị trường chứng khoán Việt nam giảm do lực cầu 

yếu, trong khi đó lực bán vẫn tiếp diễn mạnh đẩy cả 2 chỉ số giảm sâu.  ai nhóm dẫn dắt  arge Cap và Mid 

Cap giảm mạnh nhất lần lượt 1.52  và 1.63  là nguyên nhân đẩy chỉ số giảm sâu, trong đó phải kể đến các cổ 

phiếu đầu ngành như Bảo hiểm, Thủy sản, Chứng khoán hay thậm chí là Ngân hàng.  

Cụ thể VN-Index giảm 11,59 điểm, tương ứng -1,87%, xuống 609,47 điểm. HNX- Index giảm 1,82 điểm, 

tương ứng -2,13%, xuống 83,31 điểm.  

 hối ngoại phiên hôm nay cũng có nhiều chuyển biến đáng chú  , trong đó, khối này đã chuyển từ mua ròng 

trên  NX trong phiên sáng qua bán ròng mạnh hơn 11 t  đồng. Còn ở   SE, khối ngoại chỉ mua ròng gần 30 

t  đồng.    

 

LỊCH CÔNG BỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Ngày 04/08/2015:  

 Giờ    Đồng tiền            Nội dung                                    Mức độ ảnh hưởng    Dự đoán 

 7h50     YEN    Số lượng tiền cơ bản của Nhật Bản                         Trung bình      34,2%    

 9h30     YEN    Thu nhập của người lao động,T6 của Nhật Bản      Trung bình       0,9% 

 9h30     AUD    Cán cân TMDV T6 của Úc (Theo tháng )               Cao                  -30,0  

 9h30     AUD    Mức tiêu thụ HH bán lẻ quý II của Úc                    Trung bình      0,4%                              

 9h30     AUD    Mức tiêu thụ HH bán lẻ T6 của Úc                         Cao                  0,4%        

14h00     GBP    Chỉ số giá nhà ở T7 của Anh                                   Cao                  0,4% 

16h30     EUR    Chỉ số PPI T6 của các nước EU                              Trung bình     -2,3% 

20h30     USD    Số lượng đơn đặt hàng nhà máy T6 của Mỹ           Cao                  1.4% 

20h55     USD    Mức tiêu thụ HH bán lẻ T8, ngày 01/08 của Mỹ    Thấp              +1.0% 

21h30     EUR    Chỉ số tuyển dụng lãnh đạo ngành CNCT  T7 

                           của Canada                                                               Cao                  51,3 

21h45     USD    Chỉ số hoạt động của các doanh nghiệp ISM 

                           T7 của Mỹ                                                                Trung bình       63,1 

 

 

  

22h00   USD      Chỉ số ngành CNCT đóng tàu T7 của Mỹ                Cao      Đợi công bố                                        

 

 

 



 

 
 

 

 

  

For further information, please contact: 

 

Nguyễn Tiến Hùng – FX Sales 

(+84-4) 04900559 – Ext: 4127 

Emai: HungNT2@tpb.com.vn 

 

  Phạm Thị Kim Khánh – FX 

Sales 

(+84 4) 83 150 555  ext: 6213  

Email: khanhptk@tpb.com.vn   

 

 

KHUYẾN CÁO 

 

Báo cáo này mang tính chất tham khảo và không nhằm phục vụ cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào với bất kỳ 

mục đích nào. Mọi nhận định, dự báo và ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện quan điểm của người viết 

tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của TPBank và có thể thay đổi mà không cần thông 

báo. Số liệu trong bản tin này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy, tuy nhiên, ngoài những thông tin về 

chính TPBank, TPBank miễn trừ trách nhiệm đối với việc trích dẫn nguồn tin cũng như những thông tin 

không chính xác trong báo cáo này nếu có. Mọi trích dẫn, tái sử dụng báo cáo này phải thông báo và được 

sự đồng ý của TPBank. 
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