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Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.99 0.26%

EUR/USD 1.1780 -0.29%

GBP/USD 1.3224 -0.35%

AUD/USD 0.7283 -0.01%

NZD/USD 0.6901 1.07%

USD/JPY 105.41 0.12%

USD/CAD 1.3060 0.24%

USD/CHF 0.9170 0.19%

USD/CNY 6.6311 0.25%

USD/BRL 5.3915 -0.43%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,399.61 -0.07%

S&P 500 3,572.66 0.77%

Nasdaq 11,786.43 2.01%

FTSE 100 6,382.10 1.35%

CAC 40 5,445.21 0.48%

DAX 13,216.18 0.40%

Shanghai 3,342.20 -0.53%

Nikkei 225 25,349.60 1.78%

KOSPI 2,485.87 1.35%

VNIndex 952.22 0.03%

Daily Mail cho biết, trong một bản tin trên Fox News, bà McEnany đã đưa ra 
tập tài liệu 234 trang bao gồm các lời tuyên thệ cho thấy có sự gian lận trong 
cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Đây chính là những "bằng chứng" mà 
phe Tổng thống Donald Trump sử dụng để chứng minh cho những cáo buộc 
gian lận mà họ đưa ra. Những bằng chứng mà bà McEnany đưa ra chỉ 1 
ngày sau khi chính bản thân bà bị Fox News, một trong những trang tin 
hiếm hoi ủng hộ ông Trump, cắt sóng vì đưa ra tuyên bố "không có cơ sở". 
Tuy nhiên, tối 10/11, bà đã được trao quyền để nói trên sóng, nơi bà liệt kê 
các cáo buộc đồng thời khẳng định người Cộng hòa sẽ tiếp tục đấu tranh. 
Trong 234 trang tài liệu, bà McEnany cho biết chúng được thu thập từ hạt 
Wayne, bang Michigan. "Ở hạt này, có một lô phiếu bầu mà 60% chữ ký 
giống nhau, 35 phiếu không có lịch sử cử tri nhưng vẫn được kiểm đếm và 
có 50 phiếu được chạy qua máy nhiều lần. Có một phụ nữ nói rằng con trai 
của bà ấy đã qua đời nhưng bằng cách nào đó vẫn bỏ phiếu", bà McEnany 
cho biết. Trong trương trình còn có Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng 
hòa Ronna McDaniel. Bà McDaniel tiết lộ họ nhận được báo cáo về 11.000 
trường hợp gian lận từ các nhân chứng và đã tổng hợp 500 bản khai từ 
những nhân chứng này. Họ vẫn đang tiếp tục xác minh.

Thị trường hôm qua cũng đón nhận một tin tức hết sức tích cực, không lâu 
sau công bố của Mỹ về vắc xin chống Covid-19, phía Nga cũng khẳng định 
các thử nghiệm lâm sàng cho thấy Sputnik V, loại vắc xin đầu tiên trên thế 
giới được cấp phép, hiệu quả tới 92%. Đây là loại vắc xin thứ 2 công bố kết 
quả trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, giúp tiến thêm một bước trong 
nỗ lực toàn cầu để tạo ra vắc xin ngăn chặn đại dịch Covid-19, vốn làm 1,2 
triệu người trên toàn cầu thiệt mạng và tàn phá nền kinh tế thế giới. Vắc xin 
Sputnik V của Nga là loại vắc xin đầu tiên trên thế giới được cấp phép hồi 
tháng 8. Tuy nhiên, nó được cấp phép trước khi trải qua thử nghiệm trên 
quy mô lớn vào tháng 9. Điều này khiến vắc xin Nga chưa được thế giới 
đánh giá cao.
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Bloomberg Commodity Index

Reuters CRB Commodity Index

TRANG 3

Bảng giá Kim loại

Hợp đồng Mã Mở cửa Cao Thấp TT %∆ KL FND

Đồng 12/2020 CPEZ20 3.1540 3.1755 3.1075 3.1340 -0.68% 66,280 30/11/2020

Đồng 03/2021 CPEH21 3.1610 3.1815 3.1150 3.1410 -0.68% 16,732 26/02/2021

Bạc 12/2020 SIEZ20 24.305 24.510 23.810 24.267 -0.80% 72,493 29/12/2020

Bạc 03/2021 SIEH21 24.425 24.640 23.955 24.406 -0.80% 11,861 29/03/2021

Bạch kim 01/2021 PLEF21 886.2 893.5 859.1 868.1 -2.76% 9,821 28/10/2020

Bạch kim 04/2021 PLEJ21 889.0 893.5 863.4 871.8 -2.73% 334 27/01/2021

Bản tin
Kim Loại

Tổng số ca đang nhiễm COVID

14,465,835

Ngày Thời gian Quốc gia Tác động Sự Kiện

11/2/2020

8:45 CN Caixin Manufacturing PMI(Oct)

22:00 US ISM Manufacturing PMI(Oct)

22:00 US Commodity US: Export Inspections

11/3/2020

2:00 US Commodity US: Commodity Crushings

3:00 US Commodity US: Crop Progress

7:00 EU Eurogroup Meeting

20:00 US Presidential Election

11/4/2020

8:45 CN Caixin Services PMI(Oct)

17:00 EU European Commission releases Economic Growth Forecasts

21:30 US Energy US: EIA Petroleum Status Report

22:00 US ISM Services PMI(Oct)

11/5/2020

19:30 US Commodity US: Export Sales

20:30 US Initial Jobless Claims(Oct 30)

21:30 US Energy US: EIA Natural Gas Report

11/6/2020

2:00 US Fed Interest Rate Decision

2:00 US Fed's Monetary Policy Statement

2:30 US FOMC Press Conference

20:30 US Nonfarm Payrolls(Oct)

20:30 US Unemployment Rate(Oct)
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Kháng cự/Hỗ trợ
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Đồng 12/2020 (CPEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Khối lượng giao dịch của đồng hôm qua tương đối ảm đạm và thấp hơn 
mức giao dịch trung bình của 20 phiên gần nhất. 

● Chỉ báo Stochastics cho thấy tín hiệu tiêu cực khi đường %K cắt xuống 
đường %D.

● Có thể nói đây đang là giai đoạn tích lũy của giá đồng và có khả năng nó 
sẽ hướng về phía trung tâm của dải băng Bollinger Band trong ngày 
hôm nay.

Kháng cự 3.1220

Hỗ trợ 2.8700 2.9200

Đồng

Bạc

Bản tin
Kim Loại

● Giá đồng giảm do lo lắng về tăng trưởng và nhu cầu bởi lạc quan về 
vaccine đã mờ dần, trong khi đồng USD tăng giá đã củng cố tâm lý tiêu 
cực.

● Nhu cầu sử dụng đồng của Trung Quốc trong một thời gian vừa qua đã 
có vẻ như suy yếu và đáng thất vọng. Điều này khiến cho đồng không 
giữ được trạng thái tích cực.

● Nhưng mô hình chung của thị trường kim loại công nghiệp đều đang rất 
tốt. Giá nhôm chạm mức cao kỷ lục, giá sắt thép cũng đang ở mức cao, 
và thị trường đang kỳ vọng về số liệu bán hàng ô tô của Trung Quốc 
tăng mạnh. Tất cả những yếu tố này có thể khiến cho giá của đồng có 
động lực trở lại.
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Đồng

Bạc

Bạc 12/2020 (SIEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Mặc dù khối lượng giao dịch của bạc ngày hôm qua ở mức thấp hơn 
trung bình, nhưng nó không phải là quá ít. Tuy vậy, giá bạc vẫn có phần 
tỏ ra lưỡng lự chưa rõ xu hướng tiếp theo của mình là gì khi nó đang 
giao động xung quanh đường trung bình MA 10 và MA 20.

● Chỉ báo Stochastics đang cho thấy có thể giá bạc sẽ giảm trong phiên 
hôm nay.

● Chúng tôi duy trì quan điểm giá bạc sẽ tích lũy trong vùng này trừ khi có 
những biến động bất thường về chính trị.

Kháng cự 25.700

Hỗ trợ 21.810 22.935

Bản tin
Kim Loại

● Có vẻ như là vàng/bạc chưa hoàn tất được quá trình thanh lý trạng thái 
mua. Trong bối cảnh đó, tin tức về vaccine Sputnik V của Nga đạt hiệu 
quả tới 92% càng làm tăng mối lo ngại về giá cho vàng/bạc.

● Trong khi đó, giá đồng Đô Mỹ cũng đã tăng mạnh khiến cho áp lực lên 
vàng và bạc càng tăng cao.

● Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết giá vàng vẫn nằm trong biên độ 
hợp lý là khoảng 1850 - 1860 USD và có thể bị tổn thương trong ngắn 
hạn. Nhưng trong dài hạn vàng sẽ có xu hướng tăng. Chúng ta cũng có 
thể kỳ vọng diễn biến tương tự với bạc.
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