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Doanh số bán nhà mới tại Mỹ thoát khỏi mức thấp kỷ lục, Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp gỡ vào tháng 5 tới để 
bàn về các vấn đề kinh tế, Chủ tịch ECB cho rằng cần phải hạ thấp kỳ vọng lạm phát, Moody’s hạ dự báo 
tăng trưởng GDP 2011 của Nhật, Trung Quốc nên cảnh giác với sự biến động của giá trái phiếu kho bạc 
Mỹ, … là các thông tin đáng chú ý trong 24h qua. 
 
Mỹ: Doanh số bán nhà mới thoát khỏi mức thấp kỷ lục 
Doanh số b|n nh{ mới th|ng 3 tăng 11% so với th|ng trước lên 300,000 đơn vị, cao hơn so với dự b|o 
tăng lên 280,000 đơn vị của c|c nh{ kinh tế. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngo|i, doanh số b|n nh{ 
mới vẫn còn giảm 21.9%. Được biết, doanh số nh{ mới th|ng 2 được điều chỉnh tăng lên 270,000 đơn 
vị từ mức thấp kỷ lục được công bố ban đầu l{ 250,000. 
Bộ T{i chính Mỹ cho biết c|c quan chức h{ng đầu của Mỹ v{ Trung Quốc sẽ nhóm họp tại Washington 
v{o đầu th|ng tới khi căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế n{y về vấn đề nợ, gi| trị đồng Nh}n d}n 
tệ v{ xuất khẩu ng{y c{ng tăng s}u sắc. Theo đó, Bộ trưởng T{i chính Timothy Geithner v{ Ngoại 
trưởng Hillary Clinton sẽ gặp Phó Thủ tướng Wang Qishan v{ Quốc vụ khanh Dai Bingguo v{o hai ng{y 
09-10/05. 
Châu Âu: ECB cần phải hạ thấp kỳ vọng lạm phát trước tác động dây chuyền 
 
Châu Á: Moody’s hạ dự báo tăng trưởng GDP 2011 của Nhật xuống 0-1% 
Trong b|o c|o mang tên “C|c kịch bản rủi ro vĩ mô to{n cầu”, Moody’s hạ dự b|o tăng trưởng tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) 2011 của Nhật Bản từ 1.5% xuống 0-1% do thảm họa động đất v{ sóng thần v{o 
th|ng trước. B|o c|o có đoạn: “Trong kịch bản bình thường, cú sốc từ trận động đất sẽ khiến kinh tế 
Nhật Bản rơi v{o suy tho|i trong 6 th|ng đầu năm 2011 nhưng sẽ tăng trưởng trở lại trong nửa cuối 
năm”. Dù vậy, Moody’s cho rằng nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới n{y sẽ tăng trưởng từ 1.5-2.5% trong 
năm 2012 nhờ c|c khoản chi tiêu cho hoạt động t|i cấu trúc v{ sự phục hồi của lĩnh vực sản xuất sau 
khi chuỗi nguồn cung bị gi|n đoạn trong năm nay. 
Nh{ kinh tế nổi tiếng Liu Yuhui cho rằng l~i suất d{i hạn tại Trung Quốc sẽ gia tăng, qua đó giúp hạn 
chế c|c khoản đầu tư Chính phủ v{ ngăn chặn tình trạng lạm ph|t đình đốn. 
Trung Quốc cần phải cảnh gi|c với sự biến động của gi| tr|i phiếu kho bạc Mỹ nếu nh{ đầu tư yêu cầu 
lợi suất cao hơn, mối lo lắng về việc Chính phủ Mỹ không có khả năng thanh to|n nợ có thể khiển lợi 
suất tr|i phiếu lên cao v{ gi| tr|i phiếu sụt giảm. 
Vòng quanh c|c thị trường  
Lợi tức tr|i phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 3.4% xuống 3.36%. 
Trên thị trường Mỹ, đồng USD giảm so với đồng EUR, bảng Anh nhưng tăng so với đồng JPY. 
Gi| v{ng giao th|ng 6 trên s{n COMEX tại New York cộng 5.30 USD/oz (0.4%) lên 1,509.10 USD/oz, 
đ|nh dấu phiên tăng gi| thứ 8 liên tiếp v{ lập kỷ lục ng{y thứ 6 liên tiếp. 
Gi| dầu thô ngọt nhẹ giao th|ng 6 trên s{n NYMEX lùi nhẹ 1 cent xuống 112.28 USD/thùng, chấm dứt 
chuỗi 3 phiên tăng gi| trước đó. 
Nguồn: Phạm Thị Phước 
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 Đêm qua, sau thông tin chỉ số bán nhà mới của Mỹ đạt 300.000 đơn vị, Vàng giảm giá từ 1517 xuống 

1509, v{ sau 1 đêm V{ng hồi giá về 1497. 

Thị trường hôm nay có thông tin niềm tin tiêu dùng của Mỹ, dự đo|n thông tin công bố đi theo chiều 

hướng tốt, xu hướng Phiên Âu và Mỹ sẽ giảm nhẹ, tuy nhiên, đ{ giảm n{y chưa nói lên một điều gì chắc 

chắn cho việc hồi giá mạnh của Vàng. 

 

Nhà đầu tư nên cẩn trọng với giao dịch các lệnh SELL tại vùng 1500 – 1495. 

Hôm nay chúng tôi khuyến khích Nhà Đầu Tư chờ đợi sự hồi giá của Vàng và tiếp tục BUY, các 

điểm BUY lý tưởng: 1490 – 1485 – 1480, Chốt lời các điểm đặt lệnh từ 3 – 5 giá, chốt lỗ 5 giá.  

Đối với các trường hợp nuôi lệnh BUY dài hạn, khuyến khích Nhà Đầu Tư cắt bớt lệnh và chờ 

Vàng tăng giá 1505 – 1510 sau đó thoát khỏi thị trường  . 

 

Kính chúc Quý Nh{ Đầu Tư một ngày giao dịch tốt lành! 

 

Thông tin liên lạc  

Chuyên Viên Phân Tích 

Nguyễn Thanh Tâm 

Tel: (+84) 908 228 358 

Email: thanhtam.nguyen138@yahoo.com 

Văn Phòng Tân Định  

172 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM 

 

Khuyến cáo: Bản tin này được chuẩn bị dựa trên những nguồn thông tin kinh tế đáng tin cậy tại 

thời điểm phát hành, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo những thông tin này hoàn toàn chính 

xác, Quý Nhà Đầu Tư có trách nhiệm với quyết định mua bán của mình.  
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