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Tỷ giá Giá trị %∆

Dollar Index 92.96 -0.09%

EUR/USD 1.1805 0.24%

GBP/USD 1.3122 -0.75%

AUD/USD 0.7240 -0.52%

NZD/USD 0.6838 -0.62%

USD/JPY 105.10 -0.30%

USD/CAD 1.3138 0.58%

USD/CHF 0.9148 -0.27%

USD/CNY 6.6129 -0.26%

USD/BRL 5.4584 1.25%

Chỉ số Giá trị %∆

Dow Jones 29,078.59 -1.09%

S&P 500 3,537.01 -1.00%

Nasdaq 11,709.59 -0.65%

FTSE 100 6,338.94 -0.68%

CAC 40 5,362.57 -1.52%

DAX 13,052.95 -1.24%

Shanghai 3,338.68 -0.11%

Nikkei 225 25,520.88 0.68%

KOSPI 2,475.62 -0.41%

VNIndex 959.28 0.74%

Chỉ riêng vào thứ Tư, số ca nhiễm tại Mỹ lại đạt kỷ lục với hơn 144.000 ca, 
nâng tổng số trên toàn quốc lên hơn 10 triệu ca. Trong khi đó, Chicago đã 
khuyến nghị người dân ở trong nhà vào nhằm hạn chế sự lây lan, còn New 
York đã áp dụng lệnh giới nghiêm mới đối với các nhà hàng, quán bar và 
phòng gym. Về mặt số liệu kinh tế, số đơn xin thất nghiệp hàng tuần đã 
giảm vào tuần vừa qua xuống 709.000 từ mức 757.000 ở tuần trước đó, Bộ 
Lao động Mỹ cho biết hôm thứ Năm. Đây là tuần giảm thứ 4 đối với số lượng 
đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

Tình hình chính trị tại Mỹ tiếp tục có những diễn biến căng thẳng bất chấp 
số ca Covid leo thang với tốc độ rất nhanh. CNN dẫn nguồn tin quan chức 
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, một loạt các thông điệp từ những lãnh đạo nước 
ngoài gửi cho tổng thống đắc cử Joe Biden hiện đang được lưu giữ tại Bộ 
Ngoại giao Mỹ, nhưng chính quyền ông Trump không cho phép ông Biden 
tiếp cận những thông điệp này. Ông Biden không chỉ bị chặn tin nhắn, từ 
chối hỗ trợ thực hiện cuộc gọi, mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo còn bị 
phủ nhận chiến thắng, nói rằng "sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực sang 
nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump".

Các chuyên gia cho rằng có lẽ Joe Biden sẽ phải dành khá nhiều thời gian 
trong 4 năm tới cho nỗ lực phục hồi kinh tế Mỹ. Mặc dù nền kinh tế đang 
dần tươi sáng trở lại sau khi bị tàn phá bởi đại dịch nhưng tất cả mới chỉ ở 
bước đầu. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo các giai đoạn tiếp theo sẽ khó 
khăn hơn. Những dấu hiệu mới nhất đều cho thấy sự phục hồi đang chậm 
lại, và các cuộc khủng hoảng gần đây chỉ ra rằng kinh tế Mỹ khó có thể có cú 
bật nẩy mạnh mẽ. Đại dịch cũng đã tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cấu 
trúc của một số ngành, dẫn đến những thay đổi vĩnh viễn trong cách người 
Mỹ chi tiêu và cách các doanh nghiệp làm ăn – đồng nghĩa thị trường lao 
động sẽ dịch chuyển mạnh khi nền kinh tế điều chỉnh. "Chúng ta đã đi được 
một nửa chặng đường, phần còn lại sẽ mất tới 2 năm hoặc thậm chí lâu 
hơn", Nicholas Bloom, giáo sư kinh tế ĐH Stanford nhận định.
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Bảng giá Kim loại

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

Đồng 12/2020 CPEZ20 3.1320 3.1640 3.1210 3.1450 0.35% 64,786 30/11/2020

Đồng 03/2021 CPEH21 3.1390 3.1690 3.1285 3.1520 0.35% 21,080 26/02/2021

Bạc 12/2020 SIEZ20 24.360 24.475 24.090 24.306 0.16% 59,150 29/12/2020

Bạc 03/2021 SIEH21 24.535 24.610 24.250 24.446 0.16% 10,883 29/03/2021

Bạch kim 01/2021 PLEF21 866.7 887.0 865.0 884.0 1.83% 9,342 28/10/2020

Bạch kim 04/2021 PLEJ21 874.3 889.1 869.3 887.6 1.81% 302 27/01/2021

Bản tin
Kim Loại

Tổng số ca đang nhiễm COVID

14,587,544

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

● Phiên ngày 13/11, hợp đồng tương lai CPEZ20 tăng điể nhẹ cho thấy sự 
tích lũy. Cuối phiên giá đóng cửa tại mức 3.1450 tăng nhẹ (+0.35%) so 
với đóng cửa phiên trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua sụt giảm, chỉ báo Stochastic 
cho tín hiệu giảm điểm, tuy vậy, giá đang được hỗ trợ khá tốt bởi 2 
đường trung bình động MA10 và MA20.

● Chúng tôi vẫn duy trì kỳ vọng tăng điểm đối với mặt hàng này, các nhà 
đầu tư có thể chờ đợi các điểm giá tại vùng hỗ trợ để cân nhắc mở vị thế 
mới.

Kháng cự 3.1220

Hỗ trợ 2.8700 2.9200

Đồng

Bạc

Bản tin
Kim Loại

● Lo ngại về COVID trước ngày cuối tuần có thể gây áp lực lớn lên giá vào 
ngày hôm nay.

● Như các bản tin trước vào ngày đầu tuần, có vẻ như dữ liệu kinh tế 
Trung Quốc giảm nhẹ đôi chút khiến thị trường đồng không có động lực 
tăng giá mức.

● Triển vọng nhu cầu thuận lợi của Trung Quốc vẫn được duy trì, tuy 
nhiên những tin tức này chỉ đang bù đắp bởi sự gia tăng không ngừng 
các ca nhiễm bệnh ở nhiều quốc gia.

● Các dữ liệu kinh tế tiếp theo đến từ Trung Quốc không còn quá quan 
trọng để phát đi những tín hiệu cụ thể về nhu cầu Đồng của quốc gia 
đông dân nhất thế giới này.
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Đồng

Bạc

Bạc 12/2020 (SIEZ20)

Điểm tin

Phân tích kỹ thuật

● Phiên ngày 13/11, hợp đồng SIEZ20 không có nhiều thay đổi. Cuối 
phiên, giá đóng cửa tại mức 24.305 tăng (+0.16%) so với đóng cửa phiên 
trước đó.

● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua tiếp tục sụt giảm phiên thứ 4 
liên tiếp cho thấy thị trường vẫn còn rất ảm đạm.

● Giá vẫn dao động quanh dải trung tâm dải Bollinger Bands cho thấy xu 
thế đi ngang vẫn đang thống lĩnh thị trường và chưa có dấu hiệu chấm 
dứt.

Kháng cự 25.700

Hỗ trợ 21.810 22.935

Bản tin
Kim Loại

● Các dữ liệu kinh tế thuận lợi của Mỹ ngày hôm qua, vàng đã bắt đầu 
phục hồi và cuối cùng đạt đỉnh điểm với mức tăng $20 vào ngày hôm 
qua và điều đó dường như gợi ý một số chú ý đến lực cầu hàng hóa vật 
chất cổ điển.

● Bộ trưởng Bộ tài chính Ấn Độ kỳ vọng rằng kinh tế Ấn Độ được cải thiện, 
điều này là một chất xúc tác tích cực đối với kim loại quý vật chất, tuy 
vậy, việc giá quá cao khiến cho nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ Ấn Độ không 
muốn tham gia.

● Đồng bạc xanh hôm qua phần nào suy yếu Mỹ tiếp tục đối mặt với số ca 
nhiễm kỷ lục. Nhiều người chuyển sang lo ngại rằng các bệnh viện và 
đội ngũ nhân viên sẽ sớm bị quá tải bởi số lượng bệnh nhân mới, và sẽ 
hợp lý hơn nếu những lệnh giãn cách mới sẽ được chính quyền địa 
phương bổ sung.

● Mặc dù giá đã tạo ra một đáy mới, tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, 
việc tham gia các đợt mua mới đối với mặt hàng kim loại quý là không 
thực sự hấp dẫn.
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