
 

 
 

 

 

  

Sn c21,63-    

 

 

 

TỶ GIÁ THAM KHẢO 

 

 

 Mua/Bid Bán/Ask 

USD/VND 21,760 21,840 

AUD/VND 15,717 15,956 

EUR/VND 23,670 23,972 

JPY/VND 175 177 
 

 

 Mua/Bid Bán/Ask 

SJC/VND 32,890  32,950 

XAU/USD 1.087,37  1.087,87 
 

 

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 05/08: Đầu giờ sáng, mua vào 21910/ Bán ra 21930 

 

 

 

 

BẢN TIN NGOẠI HỐI VÀ VÀNG 

Trung tâm Ngoại hối và Sản phẩm Phái sinh 

                                            Ngày 05 Tháng 08 Năm 2015 

 



 

 
 

 

 

  

2/ Ngoại tệ G7 

Thông tin cơ bản 

EURUSD: 

 

Thông tin cơ bản:  

Hy Lạp: Tình hình Hi Lạp đang có dấu hiệu khả quan. 

Chính phủ Hi Lạp đang nỗ lực với mục tiêu thanh toán khoản nợ cho ECB ngày 20/8 này ( 3.2 tỷ 

EUR)  

Chứng khoán Hi Lạp cũng đã ngừng đà giảm, đóng phiên hôm qua chỉ giảm 1% so với mở cửa 

phiên thứ 2 giảm 16% 

Phiên giao dịch đêm hôm qua, USD tăng so với euro và yên sau khi Chủ tịch Fed Atlanta lên tiếng 

ủng hộ việc tăng lãi suất vào tháng 9 tới. 

Chủ tịch Fed Atlanta Dennis Lockhart cho biết, bức tranh kinh tế Mỹ phải “suy giảm nghiêm 

trọng” mới có thể thuyết phục ông bỏ phiếu chống lại việc tăng lãi suất vào tháng 9 tới, Wall Street 

Journal đưa tin. Thông điệp này ngay lập tức giúp USD tăng giá mạnh so với EUR và JPY 

Phân tích kỹ thuật: 

Đồng EURUSD trượt dốc trong ngày hôm qua, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trong ở mức 1.0880. 

Động thái này của EURUSD là tín hiệu xác nhận quan trọng cho xu hướng xuống trong ngắn hạn 

và trung hạn trong những ngày sắp tới. Tuy vậy mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo cần phải phá vỡ là 

1.0810 cũng là ngưỡng cản mạnh. Chỉ báo MACD đã cho giá trị âm, cộng với việc giá tiếp tục giao 

dịch dưới ngưỡng đường trung bình 10 ngày cho thấy các tín hiệu xác nhận thêm khả năng 

EURUSD sẽ tiếp tục đi xuống. 



 

 
 

 

 

  

 

AUDUSD: 

 

Nhận định thị trường:  

Hôm qua, RBA công bố giữ nguyên lãi suất 2%. Steven cho biết khá lạc quan về nền kinh tế AUD mặc dù 

trong điều kiện giá cá hàng hóa thì đang sụt giảm đồng thời giảm bớt “độ nhấn” khi nói về sự cần thiết phải 

giảm giá đồng đôla Úc.. Mặc dù tốc độ tăng trưởng vẫn ở dưới mức trung bình dài hạn, song nó đã gắn với 

sự phát triển mạnh mẽ hơn của thị trường việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ổn định trong suốt năm qua", Stevens 

cho biết. 

Phân tích kỹ thuật:  

Đồng AUDUSD được hỗ trợ bởi thông tin cơ bản về lãi suất trong ngày hôm qua, với mức tăng 140 pip sau 

khi ra tin. Sự di chuyển này đã phá vỡ khu vực kháng cự ở 0.7360. Tuy vậy do áp lực bán còn mạnh cộng 

với việc giá tiếp tục ở dưới đường trung bình, chúng ta cần phải chờ xem đồng Aussie có thể giữ được ở trên 

mức 0.7360 này không. Nếu lực bán đủ mạnh và giá di chuyển ở dưới mức này, xu hướng xuống sẽ tiếp tục 

trong những ngày tiếp theo. Nếu giá giữ được trên mức này, khả năng AUDUSD sẽ tiếp tục hướng đến các 

mức kháng cự 7445 và 7545. 

USDJPY:  

USD:  

Phiên giao dịch đêm hôm qua, USD tăng so với euro và yên sau khi Chủ tịch Fed Atlanta lên tiếng 

ủng hộ việc tăng lãi suất vào tháng 9 tới. 

Chủ tịch Fed Atlanta Dennis Lockhart cho biết, bức tranh kinh tế Mỹ phải “suy giảm nghiêm 

trọng” mới có thể thuyết phục ông bỏ phiếu chống lại việc tăng lãi suất vào tháng 9 tới, Wall Street 



 

 
 

 

 

  

 

Journal đưa tin. Thông điệp này ngay lập tức giúp USD tăng giá mạnh so với EUR và JPY. 

Giới đầu tư coi ông Lockhart là nhân vật "ôn hòa" trong số các quan chức Fed, do vậy, bình luận 

của ông phát tín hiệu mạnh rằng Fed đang tiến gần đến việc nâng lãi suất trong phiên họp tháng 9 

tới. 

Sau bình luận của ông Lockhart, lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ tăng lên 0,728%, mức cao 

thứ 3 trong năm nay. Lợi tức trái phiếu tăng khi giá giảm. 

Hồi đầu năm nay, giới đầu tư đã đẩy giá USD lên cao nhất nhiều năm qua khi tin rằng Fed sẽ là 

ngân hàng trung ương đầu tiên nâng lãi suất. 

Giới đầu tư dự đoán báo cáo việclàm phi nông nghiệp tháng 7 tích cực, công bố vào thứ Sáu tuần 

này, sẽ cho phép Fed tiến sát hơn đến việc nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần một thập kỷ qua. 

Ông Lockhart cũng đề cập rằng số liệu việc làm của Mỹ đang tạo ra “tín hiệu tích cực”. Các nhà 

kinh tế học dự đoán tháng 7 Mỹ tạo thêm 215.000 việc làm mới. 

 

Phân tích kỹ thuật:  

USDJPY trở lại khu vực kháng cự 124.50 trong ngày hôm qua và vẫn giữ được lực mua ở khu vực này. 

Ngưỡng cản này cũng là ngưỡng quan trọng trước khi giá có thể lên tới khu vực 125 và cao hơn. Trader cần 

để ý đến khả năng breakout của giá ra khỏi mức kháng cự này. Nếu giá có thể đóng cửa ở trên mức này 

trong những ngày tới, thị trường sẽ quay trở lại xu hướng lên với các khu vực 125 và 126. Đường trendline 

hỗ trợ từ đáy ngày 27/7 cũng cung cấp vùng cản quan trọng, với giá phá vỡ đường trendline này sẽ quay trở 

xuống khu vực 123 và 122. 

 

 



 

 
 

 

 

  

THỊ TRƯỜNG VÀNG 

 

1, Thị trường vàng thế giới 

Cuối phiên 4/8, đà tăng của giá vàng chững lãi do USD mạnh lên và bình luận ủng hộ việc nâng lãi suất vào 

tháng 9 của quan chức Fed.  

Giá vàng giảm từ mức đỉnh của phiên sau khi Chủ tịch Fed Atlanta Dennis Lockhart cho biết, bức tranh kinh 

tế Mỹ phải “suy giảm nghiêm trọng” mới có thể thuyết phục ông bỏ phiếu chống lại việc tăng lãi suất vào 

tháng 9 tới, Wall Street Journal đưa tin. 

Lúc 15h10 tại New York giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.087,61 USD/ounce, nhỉnh hơn đôi chút so 

với mức thấp nhất 5 năm rưỡi ở 1.077 USD/ounce ghi nhận hôm 24/7. 

 

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 

2, Thị trường vàng trong nước 

Giá vàng thế giới giảm về mốc 1085 $/oz, kéo giá vàng trong nước quay về mốc 32.86 – 32.89 triệu 

đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giữ ở mức 4.1 triệu. 



 

 
 

 

 

  

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 04/08/2015 giảm. Thị trường chứng khoán Việt nam giảm do có một 

đợt bán tháo mạnh ở phiên chiều, ngoài ra do đà suy yếu của cổ phiếu vốn hóa lớn.VCB, BVH,BID.. tiêu biểu 

với mức giảm khá lớn từ 3%-5%. Hầu hết các cổ phiếu còn lại trong nhóm cũng kết phiên trong giá đỏ. Sau 

khoảng thời gian gia tăng mạnh thì đà giảm các phiên gần đây của nhóm Large-Cap là điều đáng lo ngại nếu 

nhóm này tiếp tục điều chỉnh mạnh trong thời gian tới.  

Cụ thể VN-Index giảm 8,71 điểm, tương ứng -1,43%, xuống 600,76 điểm. HNX- Index giảm 0,14 điểm, tương 

ứng -0,17%, xuống 83,17 điểm.  

Khối ngoại đã quay lại bán ròng trên HOSE hơn 39 tỷ đồng trong phiên hôm nay tuy nhiên lại mua ròng hơn 

19 tỷ đồng trên HNX, SSI, NT2 được mua ròng mạnh nhất lần lượt 14 tỷ và 10 tỷ đồng.  

 

 

 



 

 
 

 

 

  

LỊCH CÔNG BỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 Ngày 05/08/2015:  

 Giờ    Đồng tiền            Nội dung                                    Mức độ ảnh hưởng    Dự đoán 

 4h30     USD    Số dầu API tồn kho ngày 01/08 của Mỹ  

                          (  Vạn thùng )                                                          Thấp               -19,0   

 4h30     USD     Số dầu API tồn kho ngày 01/08 của Mỹ 

                           ( Vạn thùng )                                                           Cao                 43,0 

 7h01     GBP     Chỉ số giá HH T7 của Anh                                      Thấp              -1.3%  

 7h30     AUD    Chỉ số ngành dịch vụ T7 của Úc                             Trung bình      51,2                              

 9h45      NDT    Chỉ số PMI ngành dịch vụ T7 của Trung Quốc      Cao                 51,8        

15h13     EUR    Chỉ số ngành dịch vụ T7 của Tây ban nha              Trung bình      56,1 

15h15     EUR    Chỉ số CPI T7 của Thụy Sĩ ( Theo năm )                Cao              -1,1% 

15h15     EUR    Chỉ số CPI T7 của Thụy Sĩ ( Theo tháng )              Cao               -0,4% 

20h15     USD    Thông tin về việc làm ADP T7 của Mỹ(vạn người)Cao                21,5 

20h30     USD    CCTM T6 của Mỹ ( Tỷ USD )                                Cao               -42,0 

21h45     USD    Chỉ số PMI ngành dịch vụ T7 của Mỹ                    Trung bình     55,2   

                                                      

 

  

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

 

 

 

20h30    USD     Chỉ số ngành CNCT  T7 của Mỹ                               Cao                 -2,75 
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